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Abstrakt 

Oblasť Strednej Ázie, križovatky dávnych obchodných ciest známych ako Hodvábna cesta, 

stáročia vstrebávala impulzy prichádzajúcich kultúrnych vplyvov a vytvárala tak prostredie 

pre vznik špecifického výtvarného prejavu, ktorý je možné pozorovať i u šperkárskej tvorby. 

Dizertačná práca venuje priestor analýze nálezových celkov a nálezov jednotlivých kusov 

honosného šperku vo väčšine prípadov vyrobeného zo zlata, ktoré boli mnohokrát značne 

inšpirované kultúrou antického Stredomoria. Z historicko - geografického hľadiska je 

ťažiskom práce predovšetkým územie starovekej Baktrie a Gandháry, spadajúcich dnes 

približne na územie južnej časti bývalých sovietskych republík Uzbekistanu a Tadžikistanu, 

územie severného a východného Afganistanu a severného Pakistanu. Práve tieto oblasti boli 

v minulosti centrami vojenských aktivít a politických útvarov, odkazujúcich sa v mnohých 

aspektoch k stredomorským tradíciam, a prispeli tak k šíreniu a zachovaniu niektorých 

prvkov antického kultúrneho dedičstva v architektúre, skulptúre, ale i v drobnom umeleckom 

remesle. Väčšina nálezov šperku pochádza z pomerne turbulentného obdobia 1. storočia n. 

l., kedy bolo územie Strednej Ázie dejiskom postupného formovania Kušánskej ríše.  

Hlavnú časť práce tvorí prehľad nálezov stredoázijského šperku, rozdeľujúci šperky na 

niekoľko skupín podľa miesta ich nosenia na tele. Práca u jednotlivých typov šperku sleduje 

vplyvy stredomorského umenia podľa možnosti z technologického hľadiska a výrobných 

postupov a často sa vyskytujúce motívy z oblasti ikonografie. Nálezy šperku sú porovnané 

s dostupnými miestnymi ikonografickými zobrazeniami na nástenných maľbách, vybranej 

plastike a terakotách. Okrem základného prehľadu o typovom spektre sa v jednotlivých 

kapitolách objavujú paralely k analyzovaným šperkom so zvláštnym dôrazom na príklady zo 

stredomorského prostredia. Porovnávací materiál pochádza z  bližších či vzdialenejších území  

od severného Čiernomoria až po územie dnešnej Číny. Súčasťou práce je katalóg nálezov 

stredoázijského honosného šperku. 

 

Kľúčové slová: Stredná Ázia, šperk, antický šperk, umelecké remeslo, stredomorský vplyv, 

Tillja Tepe, Baktria, Gandhára, antická ikonografia 

 

 



Abstrakt 

Oblast Střední Asie, křižovatky dávných obchodních cest známých jako Hedvábná stezka, 

staletí vstřebávala impulzy příchozích kulturních vlivů a vytvářela tak prostředí pro existenci 

originálního uměleckého projevu, který je možné pozorovat i u šperkařské tvorby. Disertační 

práce věnuje prostor analýze nálezových celků a nálezů jednotlivých kusů honosného šperku, 

ve většině případů vyrobeného ze zlata, které byly mnohdy ve značné míře inspirovány 

kulturou antického Středomoří.  

Z historicko – geografického hlediska je těžištěm práce především území starověké Baktrie a 

Gandháry, spadajících dnes přibližně na území jižní části bývalých sovětských republik 

Uzbekistánu a Tádžikistánu, území severního a východního Afganistánu a severního 

Pákistánu. Právě tyto oblasti byly v minulosti centry vojenských aktivit a politických útvarů, 

odkazujících se v mnohých aspektech ke středomořským tradicím, a přispěly tak k šíření a 

zachování některých prvků antického kulturního dědictví v architektuře, skulptuře, ale i 

drobném uměleckém řemeslu. Většina nálezů šperku pochází z poměrně turbulentního 

období 1. stol. n. l., kdy bylo území Střední Asie dějištěm postupného formování Kušánské 

říše. 

Hlavní část práce tvoří přehled nálezů středoasijského šperku, rozdělující šperky na několik 

skupin podle místa jejich nošení na těle. Práce u jednotlivých typů šperků sleduje vlivy 

středomořského umění podle možnosti z technologického hlediska a výrobních postupů a 

často se vyskytujících motivů z oblasti ikonografie. Nálezy šperku jsou porovnány 

s dostupnými místními ikonografickými zobrazeními na nástěnných malbách, vybrané plastice 

a terakotách. Kromě základního přehledu o typovém spektru se v jednotlivých kapitolách 

objevují paralely k analyzovaným šperkům se zvláštním důrazem na příklady ze 

středomořského prostředí. Srovnávací materiál pochází z bližších či vzdálenějších území od 

severního Černomoří až po území dnešní Číny. Součástí práce je katalog nálezů 

středoasijského honosného šperku. 

 

Klíčová slova: Střední Asie, šperk, antický šperk, umělecké řemeslo, středomořský vliv, Tillja 

Tepe, Baktrie, Gandhára, antická ikonografie 

 



 

Abstract 

Central Asia, crossroads of ancient trade routes known as the Silk Road, absorbed for 

centuries the pulses of travelling cultural influences and created an environment for the 

existence of original artistic expression, which can be seen in jewellery making as well. The 

dissertation thesis deals with analysis of the findings from excavation units and individual 

pieces of jewellery, in most cases made of gold, which were often largely inspired by the 

culture of the ancient Mediterranean. The historical - geographic perspective of the work is 

focused primarily on territory of ancient Bactria and Gandhara - southern part of the former 

Soviet republics of Uzbekistan and Tajikistan, then northern and eastern Afghanistan and 

northern Pakistan. These areas were in the past centers of military activities and political 

formations, followed up in many aspects on the Mediterranean traditions. These political 

formations contributed distinctly to the dissemination and preservation of some elements of 

ancient cultural heritage in Central Asian architecture, sculpture and other fine arts and 

crafts. Most jewelry findings come from a fairly turbulent period of the 1st century AD, when 

the territory of Central Asia saw the progressive formation of Kushan Empire. 

The main part of the thesis consists of summary of the findings of Central Asian jewellery, 

dividing them into several groups according to their position on the body of wearers. The 

attention is focused on Mediterranean influences from a technological (production and 

decoration processes) and iconographic (frequently occurring themes as inspirations from 

ancient mythology) point of view. Jewellery findings are compared with available local 

iconographic depictions from the mural paintings, sculpture and terracottas. In addition to a 

basic overview of the jewellery spectrum there are mentioned parallels with special 

emphasis on examples from Mediterranean environment. Comparative material comes from 

the broad area from northern Black Sea to the territory of today's China. Catalogue of the 

analysed jewellery is included to the thesis as well. 

Keywords: Central Asia, jewellery, ancient jewellery, Tillya Tepe, arts and crafts, Bactria, 

Gandhara, ancient iconography 



1 

 

Obsah  
 

Úvod ........................................................................................................................................................ 4 

Prehľad dostupnej literatúry k stredoázijskému šperku ......................................................................... 9 

Šperk – výroba, materiály, tradície........................................................................................................ 14 

Nálezy a ikonografické pramene k šperku v Strednej Ázii ............................................................. 16 

Produkcia šperku ............................................................................................................................... 18 

Materiály ....................................................................................................................................... 18 

Zlato ........................................................................................................................................... 18 

Striebro ...................................................................................................................................... 20 

Spracovanie kovu v dielňach, výroba šperku ............................................................................ 20 

Dekoratívne techniky šperku ..................................................................................................... 22 

Šperk Strednej Ázie................................................................................................................................ 28 

Materiály ........................................................................................................................................... 28 

Spracovanie kovu v dielňach, výroba šperku ............................................................................ 31 

Šperk Strednej Ázie – tvary, techniky, dekorácia ...................................................................... 36 

Inšpiračné zdroje a tradície, objavujúce sa v šperku Strednej Ázie ............................................... 40 

Šperk helénizmu ........................................................................................................................ 40 

Rímsky šperk (obdobie 1. – 2. storočia n. l.) .............................................................................. 43 

Achajmenovský šperk ................................................................................................................ 44 

Šperk Parthskej ríše ................................................................................................................... 45 

Tradícia šperku severozápadnej Indie ....................................................................................... 47 

Šperk v nomádskej tradícii Eurázie ............................................................................................ 48 

Významné stredoázijské lokality s nálezmi šperku, nálezové celky ...................................................... 53 

Tillja Tepe .......................................................................................................................................... 53 

Hrob I ......................................................................................................................................... 55 

Hrob II ........................................................................................................................................ 56 



2 

 

Hrob III ....................................................................................................................................... 57 

Hrob IV ....................................................................................................................................... 58 

Hrob V ........................................................................................................................................ 59 

Hrob VI ....................................................................................................................................... 59 

Dalverzintepe .................................................................................................................................... 62 

Taxila .................................................................................................................................................. 64 

Tacht-i-Kuwad (predpokladané miesto nálezu pokladu z Oxu)......................................................... 65 

Predmety zo zbierok  Múzea Miho ................................................................................................... 67 

Kampyrtepa ............................................................................................................................... 68 

Zartepa .............................................................................................................................................. 68 

Pohrebiská južného Tadžikistanu (Aruktanské, Babašovské, Tulchar, Biškentské IV-VII ) ................ 69 

Mes Aynak ......................................................................................................................................... 70 

Tepai – Šach ....................................................................................................................................... 70 

Tup – Chona ....................................................................................................................................... 70 

Jalangtuš Tepe ................................................................................................................................... 71 

Aj-chanúm ......................................................................................................................................... 71 

Šperk Strednej Ázie – nálezy a typy ....................................................................................................... 72 

ŠPERK NOSENÝ V OBLASTI HLAVY ..................................................................................................... 72 

Náušnice, prívesky náušníc, záušnice ............................................................................................ 73 

Ihlice .............................................................................................................................................. 93 

Koruny, čelenky, diadémy, vence ................................................................................................ 104 

Spánkové závesky ........................................................................................................................ 111 

ŠPERK NOSENÝ NA KRKU A TRUPE, OZDOBY ODEVU ...................................................................... 115 

Nákrčníky ..................................................................................................................................... 119 

Náhrdelníky s podlhovastými záveskami - pektorály .................................................................. 123 

Náhrdelníky z navlečených zlatých koráliek ................................................................................ 128 

Náhrdelníky alebo náhrudné pásy s medailónom/bez medailónu ............................................. 132 

Náhrdelníky retiazkové (jednoduché, zložité) ............................................................................. 136 



3 

 

Náhrdelníky diagonálne s malými schránkami ............................................................................ 140 

Diagonálne retiazky/pásy, spojené medzi prsiami ...................................................................... 142 

Apliky ........................................................................................................................................... 144 

Brošne (odevné spony zložené z jednej časti) ............................................................................. 151 

Párové spony ............................................................................................................................... 154 

Opasky, pracky............................................................................................................................. 160 

ŠPERK NOSENÝ NA RUKÁCH A NOHÁCH ......................................................................................... 165 

Náramky, nápažníky .................................................................................................................... 165 

Nánožníky .................................................................................................................................... 172 

Spony na obuvi ............................................................................................................................ 173 

Drobný šperk dekorujúci odev – nášivné doštičky, korálky, prívesky ......................................... 175 

Prstene a gemy ............................................................................................................................ 176 

Záver .................................................................................................................................................... 183 

Katalóg honosných šperkov Strednej Ázie .......................................................................................... 191 

Zoznam použitých zdrojov a literatúry ............................................................................................ 263 

Zoznam zobrazení ............................................................................................................................ 279 

Obrazová príloha a katalógové zobrazenia ..................................................................................... 295 

 



4 

 

 

Úvod 
 

Oblasť Strednej Ázie, križovatky dávných obchodných ciest známych ako Hodvábna cesta, po 

stáročia vstrebávala impulzy prichádzajúcich kultúrnych vplyvov  a vytvorila tak prostredie 

pre vznik špecifického výtvarného prejavu. Pre celé územie Strednej Ázie je od nepamäti 

typické spolužitie dvoch odlišných skupín – usadeného obyvatelstva a kočovníkov, ktorí 

vzájomne obohacovali svoje kultúry. Umelecký vývoj oblasti si prekvapivo udržuje v istej 

miere kontinuitu až do dnešných dní v niekoľkých tradičných odvetviach – textilnej tvorbe, 

keramickej produkcii či umeleckom spracovaní kovu - výrobe kovových nádob, zbraní a 

šperku1. Šperk mal v materiálnej kultúre obyvateľov miest a osád i nomádskych kmeňov 

Strednej Ázie dôležité miesto v minulých dobách a jeho význam pretrval až do novoveku. 

Šperk a ozdoby rovnako ako v minulosti predstavovali prostriedok zkrášlenia, ochrany, 

vyjadrenia spoločenského postavenia, stavu či bohatstva2. 

Táto dizertačná práca nadväzuje na diplomovú prácu Šperk kušánskej Strednej Ázie, 

obhájenú v roku 2007 na Ústavu pro klasickou archeologii Filozofickej fakulty Univerzity 

Karlovy.  Diplomová práca bola analýzou vybraných predmetov (šperkov a ozdôb), získaných 

v priebehu výskumu ústavu na lokalite Džandavláttepa3 v sezónach rokov 2002 - 2006, a 

zasadila ich do kontextu materiálnej kultúry ďalších lokalít v oblasti starovekej Baktrie. 

Kolekciu predmetov tvorili hlavne ozdoby z bežných materiálov – kosti, perlete, sklenej 

pasty, kameňov alebo bronzu. Práca tiež podala základný prehľad o honosnom zlatom šperku 

oblasti Baktrie, ktorý vykazuje v mnohých prípadoch silné vplyvy stredomorskej šperkárskej 

tradície  a antickej ikonografie4. Práve honosný šperk, vyrábaný najčastejšie zo zlata, tvorí 

hlavný predmet záujmu dizertačnej práce. Obe skupiny šperku, honosný i dostupný širším 

vrstvám obyvateľstva, sa však nedajú od seba úplne oddeliť. Šperk z menej vzácnych 

                                                           
1
 Hejzlarová – Belaňová – Kokaisl 2010, 1. 

2
 Ukážky šperku z obdobia 2. polovice 19. a 1. polovice 20. storočia, pochádzajúceho zo Strednej Ázie, napríklad 

v Belaňová 2009 a, b.  
3
 Výskum realizoval Ústav pro klasickou archeologii FF UK v Prahe v spolupráci s Archeologickým Ústavom AV 

v Samarkande, viac informácií k jeho priebehu a výsledkom napríklad v: Abdullaev – Stančo (eds) 2011. 
4
 Rozdelenie nálezov šperkov a ozdôb na skupinu honosného šperku a šperku dostupného pre širšie vrstvy 

obyvateľstva je založené na kombinácii viacerých faktorov, ako je napríklad použitý materiál, kvalita 
spracovania, alebo nálezové okolnosti. 
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materiálov sledoval trendy vzácneho šperku z drahých kovov a mohol ich napodobňovať, čo 

napríklad vidíme na nálezoch bronzových amforovitých náušníc z Begramu5, ktoré 

v mnohých exemplároch poznáme v zlatom prevedení. Dizertačná práca venuje priestor 

analýze nálezových celkov a nálezov jednotlivých kusov šperku (vo väčšine prípadov 

vyrobeného zo zlata), ktoré pochádzajú zo Strednej Ázie, hlavne z historických oblastí Baktrie 

a Gandháry.  

Úvod práce je venovaný základnému vymedzeniu sledovaných trendov, krátkemu 

historickému prehľadu, prehľadu dostupnej literatury a stručnému náčrtu šperkárskeho 

umenia vybranej oblasti, ale i krátkemu zhrnutiu šperkárskeho umeleckého remesla oblastí, 

ktoré ovplyvňovali stredoázijskú produkciu šperku – parthskému, indickému, čínskemu, 

stredomorskému šperku a šperku nomádov v tradícii zverného štýlu východných oblastí 

Eurázie z hraníc Číny či Sarmatov. Hlavnú časť práce tvorí prehľad nálezov stredoázijského 

šperku, rozdelený na základné tri skupiny, následne v podkapitolách podľa jednotlivých 

typov šperku. Nejedná sa o vyčerpávajúci prehľad všetkých šperkov stredoázijskej 

proveniencie, mnohé z nálezov sa nachádzajú v súkromných zbierkach, a nie je možné sa 

dostať k ich fotografii či ďalším informáciam. Takisto mnoho predmetov je bez presnej 

proveniencie, prípadne sa do múzeí dostali nákupom či darom. Predstavené šperky 

reprezentujú spektrum typov, vyskytujúcích sa v nálezových kontextoch Strednej Ázie. 

Predmety sú rozdelené na niekoľko skupín podľa miesta nosenia na tele a typu (šperk nosený 

v oblasti hlavy – náušnice, ihlice, diadémy a koruny, spánkové závesky; šperk nosený na 

hrudi – náhrdelníky, nákrčníky, retiazky, spony, opasky, pracky; šperk nosený na rukách 

a nohách – náramky, prstene, nápažníky, nánožníky, ozdoby topánok). V niektorých 

prípadoch je možné rozlíšiť, či šperk patril mužovi alebo žene, ako napríklad u nálezov z 

lokality Tillja Tepe, mnohokrát ale je takéto delenie obtiažne.  Práca u jednotlivých typov 

šperku sleduje vplyvy stredomorského sveta podľa možnosti z technologického hľadiska 

a výrobných postupov a často sa vyskytujúce motívy z oblasti ikonografie. 

Základným materiálom pre analýzu sú  najväčšie súbory zlatých predmetov, ktoré boli 

nájdené na území starovekej Baktrie a Gandháry: nález zlatých šperkov z 

lokality Dalverzintepe (južný Uzbekistan), zlatý poklad zo šiestich hrobov z Tillja Tepe 

                                                           
5
 Napríklad amforovité prívesky z Begramu zo zbierok Britského múzea: 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=179596&p
artId=1&people=138885&peoA=138885-3-7&page=1 (stiahnuté 16. 12. 2014). 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=179596&partId=1&people=138885&peoA=138885-3-7&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=179596&partId=1&people=138885&peoA=138885-3-7&page=1
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(severný Afghanistan), nálezový súbor šperku z Taxily (Pakistan), ale čiastočne i pár  nových 

nálezov z Mes Aynak, niekoľko predmetov z tzv. pokladu z Oxu, prípadne niektoré zlaté 

šperky z  pohrebísk Tulchar, Aruktau a Biškent VII a ďalšie nálezy prevažne jednotlivých 

šperkov z iných lokalít. Je zaujímavé, že tri najväčšie spomínané nálezové celky, Tillja Tepe, 

Taxila a Dalverzintepe, pochádzajú z približne rovnakého obdobia 1. storočia n. l. Do 

vymedzenia práce spadá čiastočne i nálezový súbor šperku zo zbierky japonského múzea 

Miho. U tohto súboru nie sú dostupné presné informácie k nálezovým okolnostiam a jeho 

autenticite. Podobne sú na tom aj niektoré nálezy zo zbierok svetových múzeí, ktoré boli 

odkúpené na trhoch s umením, prípadne venované do zbierok súkromnými zberateľmi alebo 

spoločnosťami. Vzhľadom k predpokladu a faktu, že časť šperkov zo skúmaného obdobia 

často končí na nelegálnych trhoch so starožitnosťami, nie je možné vytvoriť kompletný 

prehľad všetkých relevantných šperkov (príkladom može byť poklad z Mir Zakah, ktorý bol 

rozpredaný na afghánskych trhoch a jeho jednotlivé časti sa nachádzajú pravdepodobne 

v súkromných zbierkach6). Okrem základného prehľadu o typovom spektre sa v jednotlivých 

kapitolách objavujú paralely k analyzovaným šperkom so zvláštnym dôrazom na príklady zo 

stredomorského prostredia. V priebehu času dochádzalo k určitým významovým 

transformáciam používaných ikonografických prvkov, prípadne ich prispôsobeniu miestnym 

tradíciam a predstavám. 

Nálezy šperku sú porovnané s dostupnými ikonografickými zobrazeniami napríklad na 

nástenných maľbách7, vybranej plastike a terakotách8. U ikonografických prameňov je nutné 

prihliadnuť k určitej schematizácii zobrazeného šperku, ktorý sa od toho bežne noseného do 

istej miery mohol odlišovať. Na základe prehľadových kapitol s jednotlivými typmi šperku 

a ich paralelami budú vyvodené závery dizertačnej práce. 

Z historicko - geografického hľadiska je ťažiskom práce predovšetkým územie starovekej 

Baktrie a Gandháry, spadajúcich dnes približne na územie južnej časti bývalých sovietskych 

republík Uzbekistanu a Tadžikistanu, územie severného a východného Afganistanu 

a severného Pakistanu. Práve tieto dve oblasti boli v minulosti centrami vojenských aktivít a 

politických útvarov, odkazujúcich sa k stredomorským koreňom, a prispeli tak k šíreniu 

                                                           
6
 Boardman 2012, 110. 

7
 Ako príklady sa dajú uviesť nástenné maľby z lokalít  Chalčajan (Пугаченкова 1966), Toprakkala (Рапопорт - 

Неразик 2000), alebo z neskorších Balalyk Tepe (Альбаум 1960). 
8
 Pochádzajú z mnohých lokalít, väčšie množstvo napríklad z Dalverzintepe (Пугаченкова -  Pтвеладзе 1978)  

a Chalčajanu (Пугаченкова 1966). 
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a zachovaniu niektorých prvkov antického kultúrneho dedičstva v architektúre, skulptúre, ale 

i v drobnom umeleckom remesle. Porovnávací materiál pochádza ale z ďalších bližších či 

vzdialenejších území  od severného Čiernomoria až po Čínu. Okrem geografického 

vymedzenia sú pre kultúrne kontakty oblasti so Stredomorím významným faktorom 

obchodné cesty.  Hodvábna cesta, sieť obchodných trás spájajúcich územie Číny so 

stredomorským i čiernomorským pobrežím, viedla jednoznačne územím Strednej Ázie, 

o vzájomných kontaktoch svedčia napríklad nálezy alexandrijského skla z Begramu9 či 

predmety stredoázijskej a čínskej proveniencie zo sarmatských hrobov v oblasti 

Čiernomoria10. 

Časové rozpätie práce je možné priblížiť s prihliadnutím k dostupnému analyzovanému 

materiálu. Ako už bolo spomenuté vyššie, väčšina nálezov šperku pochádza z pomerne 

turbulentného obdobia 1. storočia n. l. (tri najobsiahlejšie súbory šperkov, ku ktorým 

poznáme nálezové okolnosti – Dalverzintepe, Tillja Tepe a Taxila), kedy bolo územie Strednej 

Ázie dejiskom postupného formovania Kušánskej ríše. Každý z nálezov tak pochádza 

z odlišného kultúrneho kontextu – Tillja Tepe, nekropola pravdepodobne menšieho kmeňa 

možno s blízkym vzťahom k Parthom ale i Číne, ktorý si dal záležať na zdôraznení 

nomádskych tradícií; Dalverzintepe – mesto severnej Baktrie pod nadvládou Kušánov so 

zlatým pokladom ukrytým pod podlahou mestského domu, a Taxila s bohatými nálezmi 

šperku v domoch bohatej štvrte v šakských a parthských vrstvách. Aj v tomto kontexte je 

zaujímavá podobnosť niektorých ikonografických a technologických prvkov u šperku 

z rôznych lokalít.  

Ďalší materiál pochádza z obdobia od 3. storočia pred n. l. až do začiatku 4. storočia n. l. 

Približná datácia týchto nálezov a paralel teda spadá do doby formovania a trvania kušánskej 

ríše po jej definitívny pád, ale niekoľkými príkladmi aj obdobie predchádzajúce. Spektrum 

šperkov teda pokrýva časový úsek od ťažení a ovládnutia oblasti Alexandrom Veľkým, ktoré 

znamenalo počiatok zintenzívnenia prítomnosti antickej kultúry v Strednej Ázii, cez krátku 

príslušnosť k Seleukovskej ríši a obdobie Grécko-baktrijského kráľovstva, Indogréckeho 

kráľovstva a početných vpádov nomádskych kmeňov.   

Hlavným cieľom dizertačnej práce je vytvorenie ucelenej prehľadovej práce o šperku 

a ozdobách starovekej Strednej Ázie z obdobia jej intenzívnych kontaktov s antickou 

                                                           
9
 Viac napríklad v: Aruz – Valtz Fino 2012, 54 - 63.  

10
 Simonenko 2001, 53 – 72. 
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kultúrou, ktoré sú už v ikonografii u mnohých predmetov zrejmé na prvý pohľad. Dodnes 

podobné zhrnutie nie je dostupné a jednotlivé nálezy bývajú priraďované k lokálnym 

šperkárskym školám (napríklad baktrijskej či severobaktrijskej šperkárskej škole11), či naopak 

väčším kultúrnym okruhom (nálezy z Taxily a Dalverzintepe priraďuje B. Musche12 do 

parthského šperku). Popri sledovaniu a analýze vplyvov stredomorského umenia sa práca 

prehľadovo venuje aj umeleckým väzbám k šperku iných oblastí hlavne formou hľadania 

paralel z prostredia parthského, čínskeho, indického, eurázijského nomádskeho a takisto 

vplyvom miestnej šperkárskej tradície, ktorá sa zachovala najmä v menej honosnom šperku 

bežného obyvateľstva.  

 

                                                           
11

 Pojem používa napríklad V. Luneva v Лунева 2005. 
12

 Viac v Musche 1988.  
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Prehľad dostupnej literatúry k stredoázijskému šperku 
 

 Veľká časť Strednej Ázie (oblasti bývalých sovietskych republík, dnešný Uzbekistan, 

Tadžikistan, Turkmenistan) bola vzhľadom k politickej situácii až do 90. rokov minulého 

storočia doménou hlavne sovietskych archeológov. Dostupná relevantná literatúra 

z predchádzajúceho obdobia je preto písaná v ruštine. Napriek nespornému prínosu 

sovietskych výskumov majú samozrejme svoje nedostatky, ktorými sú často vizuálne 

a niekedy i informačne nie príliš kvalitné publikácie13. Pre územie Afganistanu a Iránu 

prevažuje zase literatúra vo francúzštine vďaka činnosti Francúzskej archeologickej expedície 

(v Afganistane pôsobiaca pod skratkou DAFA – Délégation archéologique française en 

Afghanistan). Oblasť Strednej Ázie sa dnes teší pomerne veľkej popularite a v oblasti v 

posledných rokoch prebehlo a prebieha niekoľko archeologických projektov s rôznym 

zameraním a predmetom štúdia. Množstvo dostupnej literatúry v angličtine sa vďaka 

aktuálnym odborným prácam rozširuje a neobmedzuje sa len na kompilačné diela, ale aj na 

primárnu literatúru k materiálu získanému pri výskumoch.  

 

Problematikou šperku z obdobia skúmaného dizertačnou prácou sa zo staršej literatúry 

zaoberajú články v archeologických zborníkoch, časopisoch a zhrňujúcich publikáciach, 

vydávaných na území bývalého Sovietskeho zväzu (Sovetskaja archeologija, Archeologičeskij 

sbornik, IMKU, Kratkie soobščenia a iné), prípadne časť monografie u významnejších 

nálezových celkov.  

Jednému z najznámejších a najstaších nálezov z oblasti Strednej Ázie (pravdepodobne 

lokalita Tacht-i-Kuwad, južný Tadžikistan), tzv. pokladu z Oxu, sa venuje O. M. Dalton 

v monografii The Treasure of Oxus z roku 1926, z novších diel a článkov napríklad Curtis 

s kvalitnými fotografiami v publikácii The Oxus Treasure z roku 2012 zo série British Museum 

Object in focus. Zaujímavým krátkým príspevkom k diskusii o autenticite pokladu z Oxu 

I a ďalšiemu súboru predmetov, označovaných niekedy ako Poklad z Oxu II v japonském 

                                                           
13

 Podľa Belaňová 2007. 
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múzeu Miho, je článok Museum Constructions of the Oxus Treasures: Forgeries of 

provenience and ancient culture autora O. Muscarellu14.  

K lokalite Dalverzintepe (južný Uzbekistan, Baktria) je hlavným prameňom informácií 

rovnomenná kniha Dalverzintepe - Kušanskij gorod na juge Uzbekistana od autorov G. 

Pugačenkovej a E. Rtveladzeho z roku 1978, ďalšie fotografie šperkov je možné nájsť 

napríklad v katalógu Drevnosti južnovo Uzbekistana (autori G. Pugačenková, E. Rtveladze, E. 

Kato). Poklad obsahuje šperky a kúsky zlata rôznych tvarov s vytlačenými značkami, 

možné polotovary k výrobe zlatých predmetov. 

 Vďaka putovnej výstave a mohutnej propagácii je dnes najznámejším nálezovým celkom 

šperku Strednej Ázie ten z nekropoly Tillja Tepe (severný Afghanistan, Baktria). 

Najpodrobnejšie sú jednotlivé nálezy šperku predstavené v publikácii Bactrian Gold od V. 

Sarianidiho, objaviteľa lokality, z roku 1985. K organizovaným výstavám bol vždy vydaný 

katalóg s bohatou obrazovou dokumentáciou predmetov z výstavy15, Metropolitné múzeum 

v New Yorku k nej usporiadalo aj odbornú konferenciu, z ktorej vyšiel zborník príspevkov pod 

názvom Afghanistan – Forging Civilizations along the Silk Road. Zaujímavé z hľadiska analýzy 

šperku sú nielen kvalitné fotografie predmetov, k niektorým šperkom z Tillja Tepe ale bola 

urobená materiálová16 a technologická17 analýza. V súčasnej dobe sa rôznym aspektom 

šperku z Tillja Tepe venuje formou článkov niekoľko autorov, medzi nimi  J. Boardman18, V. 

Schiltz19, V. Mordvintseva20 a ďalší. 

Významnou lokalitou s bohatými nálezmi šperku je Taxila (severozápadný Pakistan, 

Gandhára). Fotodokumentácia šperkov a ich kresby sú dostupné vo výkopovej publikácii J. 

Marshalla Taxila, publikovanej v troch dieloch. Prvkom stredomorského pôvodu u šperku, 

nájdeného v Taxile, sa venuje O. Sharif v publikácii Ta ellinistika stichia stis kosmimatas tis 

Gandharas. Ďalšími, ktorí skúmajú šperk Taxily, sú napríklad B. Musche v diele 

                                                           
14

 Viac Muscarella 2013, 1025 - 1042. 
15

 Napríklad z prvej výstavy, ktorá sa konala na prelome rokov 2006 - 2007 v parížskom Museé Guimet, 
pochádza katalóg Afghanistan: Les trésors retrouvés (Cambon – Jarrige 2006), z neho v podstate vychádzajú 
ďalšie katalógy výstavy v ďalších mestách, napríklad Afghanistan: Crossroads of the Ancient World z Britského 
múzea v Londýne (Hiebert – Cambon 2008). 
16

 Calligaro 2006, 292 – 294.  
17

 Hickman 2012, 78 – 87.  
18

 Napríklad Boardman 2003a, b, Boardman sa venuje hlavne rozkľúčovaniu motívov z antickej mytológie, ale aj 
´dalekého Východu u šperku z TilljaTepe. 
19

 Schiltz 2006, 69 - 80. Véronique Schiltz sa zaoberá nomádskym umením Eurázie. 
20

 Napríklad Mordvintseva 2010, 175 - 207. Valentina Mordvintseva analyzuje šperk z Tillja Tepe a jeho 
výzdobné elementy, prípadne vzťah stredoázijského šperku a (sarmatského) šperku severného Čiernomoria.  
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Vorderasiatischer Schmuck zur Zeit der Arsakiden und Sassaniden z roku 1988, ktorá taxilský 

šperk zaraďuje do spektra parthského šperku, či Ch. Fabrégues vo svojej dizertácii The 

Jewellery of the Gandhara sculpture in Schist and its chronological significance z roku 1991, 

ktorá k jednotlivým typom šperku z gandhárskych nálezov a skulptúry pridáva aj niektoré ich 

antické vzory. Tému gandhárskeho šperku a jeho zobrazení na skulptúre spracovala 

v niekoľkých článkoch tiež F. Tissot21, ktorá jednotlivé šperky z reliéfov porovnáva 

s konkrétnymi nálezmi šperku z Baktrie, Gandháry, ale i ďalších oblastí. Dodnes vyšlo 

niekoľko kompilačných diel o starovekom stredoázijskom šperku – jedným z nich je kniha 

Indo-Greek Jewellery od G. Chandru, ktorá sa prevažne venuje práve šperku z Taxily. 

Publikácie neveľkého rozsahu vydáva k stredoázijskému šperku i E. Neva22. Problematike 

šperku oblasti (severnej) Baktrie sa venuje V.  Luneva z Taškentskej Univerzity, ktorá 

spracovala súbor šperkov a ozdôb z lokality Kampyrtepa23 (južný Uzbekistan, Baktria),   so 

zameraním predovšetkým na technologickú stránku jeho produkcie. V roku 2005 vydala 

knihu Juvelirnoe iskusstvo Severnoj Baktrii.  

K zaujímavým celkom patrí aj súbor zlatých predmetov, tzv. Baktrijský poklad (Poklad z Oxu 

II) z japonského múzea Miho. Informácie k nemu a jeho fotografická dokumentácia je 

dostupná v publikácii Bactrian Gold in Miho. Určitú predstavu o šperkoch nám poskytujú aj 

nálezy jednotlivých zlatých šperkov, najčastejšie nášivných plieškov z budhistických 

relikviárov24. 

Kolekcia zlatých šperkov pochádza i z novších výzkumov, príkladom sú nálezy depotu (známe 

ako Baba Wali Treasure) z lokality Mes Aynak (východný Afganistan, Gandhára), z ktorých 

časť môže byť datovaná aj do obdobia skúmaného dizertačnou prácou. Prvý obsiahlejší 

článok o nálezoch vydala B. Faticoni25 v roku 2014 pod názvom First notes on a treasure from 

Mes Aynak. Príklad šperku z pokladu v Mir Zakah, ktoré sa v veľkom súbore mincí tiež 

nachádzali, poskytol John Boardman v článku Tillya Tepe: Echoes of Greece and China26.  

                                                           
21

 Napríklad v Tissot 1999, 398 – 412. 
22

 Napríklad Neva 2008, vyšlo aj v ruštine, Нева 2008, prípadne elektronicky dostupné články Neva 2003 a Neva 
2004. 
23

 Napríklad Luneva 2000, Luneva 2001, Luneva 2002a, b. 
24

 Viac napríklad v Errington 1987. 
25

 Publikované v Antela-Bernárdes – Vidal 2014, 23-36.  
26

 Publikované v Aruz – Valtz Fino 2012, 102 – 111, fig. 12. 
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Okrem bohatého zlatého šperku je šperku z bežných lacnejších materiálov venovaný 

v literatúre venovanej archeológii Strednej Ázie ďalší priestor27. Dôležité informácie k 

baktrijským nálezom šperku z hrobových kontextov poskytujú napríklad diela Pamjatniki 

kočevnikov kušanskogo vremeni v Severnoj Baktrii z roku 1975 od M. Mandelštama a Kuľty 

i ritualy kušanskoj Baktrii od autorov B. Litvinského a V. Sedova (1984). V prvej z kníh M. 

Mandelštam popisuje hlavne dve nekropoly, nachádzajúce sa na území južného Tadžikistanu 

- Babašovské a Aruktanské pohrebisko. Medzi charakteristikou nálezov venoval autor 

priestor nájdenému šperku a ozdobám, z nich niektoré sú vyrobené zo zlata. Druhé z diel 

venuje časť priestoru nálezom šperku z pohrebiska Tup – Chona. Ďalším dôležitým dielom 

pre poznanie stredoázijského šperku je kniha Ukrašenija iz mogiľnikov Zapadnoj Fergany od 

B. Litvinského z roku 1973, ktorá sa pri hľadaní paralel neobmedzuje len na oblasť uvedenú 

v titule, ale prehľadovo uvádza i nálezy z iných regiónov Strednej Ázie. V publikácii napríklad 

poskytuje základný prehľad a názvoslovie tvarov stredoázijských koráliek. Z nej čiastočne 

čerpá i V. Luneva vo vyššie spomenutom diele“28 pri chemicko-technologickej analýze 

baktrijských koráliek. Nálezy z oblasti Chorézmu spracováva I. Ptašnikova29 a S. 

Trudnovskaja30. Klasifikácia koráliek z oblasti Čiernomoria Antičnye busy severnogo 

Pričernomorja, spracovaná E. Alexejevou31, často poskytuje paralely práve k oblasti Strednej 

Ázie.  

Z literatúry, ktorá sa venuje gréckemu a rímskemu šperku antiky, patria k základným 

príručkám R. Higgins a jeho Greek and Roman Jewellery z roku 198032, ďalej diela B. Deppert 

– Lippitz (Griechischer Goldschmuck a Goldschmuck der Römerzeit im Römisch-

Germanischen Zentralmuseum z roku 1985), prípadne publikácia z roku 1970 Römischer 

Goldschmuck des ersten und zweiten Jahrhunderts n.Chr. nach datierten Funden (B. Pfeiler). 

Diela J. Ogdena poskytujú nielen chronologický prehľad šperku, ale mnohokrát aj základné 

informácie k spracovaniu drahých kovov (napríklad Ancient Jewellery z roku 1992 alebo 

v spolupráci s D. Williams Greek Gold: Jewellery of the Classical World). Zdrojom informácii 

k šperku obdobia helénizmu sú tiež diela M. Pfrommera Hellenistischer Goldschmuck (1989) 

alebo Greek Gold from Hellensitic Egypt (2001). Relevantný šperk z oblasti Čiernomoria 

                                                           
27

 Prehľad doplnkovej literatúry k šperku z bežných materiálov podľa diplom. Práce Belaňová 2007. 
28

 Лунева  2005. 
29

 Пташникова 1952, 105-118. 
30

 Трудновская 1952, 119-134. 
31

 Алексеева 1975-1982.  
32

 Higgins 1980, prvá edícia Higgins 1961. 
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a Eurázie je v posledných rokoch často publikovaný formou obsiahlych katalógov výstav 

s kvalitnými fotografiami33. 

Diela zaradené do tohto prehľadu slúžili ako základné východisko pri písaní práce. 

Podrobnejší prehľad ostatných publikácií je uvedený v záverečnom zozname literatúry. 

                                                           
33 Napríklad Wamers – Stutzinger 2003, Mordvinceva – Treister 2007 (I – III). 
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Šperk – výroba, materiály, tradície 
 

Šperk je jednou z najstarších foriem dekoratívneho umenia34. Ako šperk a ozdoby môžeme 

označiť predmety z rôznych materiálov, ktoré okrem odevu a techník skrášlenia  (účes, 

tetovanie, maľovanie tela) slúžia k zvýrazneniu a dekorovaniu tela a odlíšenia sa od 

ostatných. Okrem toho ale šperk plnil mnoho ďalších fukcí35. Často bol prostriedkom 

vyjadrenia príslušnosti  - k pohlaviu, kmeňu, pôvodu, kultu, prípadne spoločenského 

postavenia svojho nositeľa alebo jeho stavu36. Bol často sprievodcom životnými udalosťami – 

narodením, smrťou, prechodom do dospelosti, vstupom do manželstva. Ďalšia dôležitá 

funkcia vyplýva z faktu, že šperk bol nosený priamo na tele a sprevádzal svojho majiteľa, 

preto mu bola často pripisovaná apotropaická schopnosť. I zvuk, ktorý vydával šperk 

pomocou rôznych záveskov, mal ochrannú alebo magickú funkciu. V súvislosti s ochrannou 

funkciou šperku mali pri jeho výrobe význam i použité materiály, ktorých výber mohol mať 

súvislosť so špecifickou oblasťou ochrany alebo liečebných schopností týchto materiálov. 

Šperk rovnako slúži ako prostriedok vyjadrenia bohatstva, ako dlhodobá investícia, ktorá sa 

formou dedičstva môže prenášať v rodine z generácie na generáciu. Šperky tiež plnili funkciu 

v kulte ako predmet obete či poďakovania za priazeň a určite neboli len výsadou žien, 

naopak, v niektorých oblastiach a kultúrach staroveku bolo nosenie bohatého šperku i 

mužskou záležitosťou37.  

Spektrum materiálov používaných k výrobe ozdôb a šperku bolo v minulosti veľmi široké, od 

organických materiálov ako drevo, kože či plody rastlín po anorganické materiály, kamene a 

kovy. Šperky z menej vzácnych materiálov si mohli dovoliť široké vrstvy obyvateľov – 

môžeme predpokladať, že veľká časť šperku a ozdôb bola v staroveku vyrábaná z bronzu a 

mohla imitovať drahši výrobky zo vzácnych kovov38. K tým najvzácnejším a často na 

                                                           
34

 Tait 1986 (2006), 7. 
35

 Funkcie šperku podľa Musche 1988, 2 – 3 alebo Ondřejová 2000, 91 – 102. 
36

 Napríklad v novovekom šperku Strednej Ázie sa rozlišuje šperk, ktorý žena nosí v rôznych obdobiach života 
(vo veku vhodnom na vydaj, na svatbu, po svatbe, po narodení dieťaťa apod). 
37

 Napríklad u nomádskych kmeňov, ale tiež v achajmenovskej Perzii či Parthii (viac v Musche 1988). 
38

 Williams – Ogden 1994, 10. 
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umelecky vysokej úrovni vytvoreným šperkom patrili v období staroveku predmety vyrobené 

zo zlata, striebra či elektra, niekedy doplňované kvôli farebnému efektu vloženými kameňmi. 

Pokiaľ hovoríme o rímskom a gréckom šperku obdobia antiky (a šperku inšpirovanom 

umením antického Stredomoria), zachovalo sa nám do dnešných dní pomerne veľké 

množstvo šperku tejto tradície. Väčšina týchto nálezov je vyrobená hlavne zo zlata a elektra, 

striebro totiž podlieha času a viac degraduje39. Dochované nálezy zlatých šperkov sú pre 

vedcov dôležité i z pohľadu zachovania stôp po práci šperkára, ale aj znakov nosenia šperku. 

Podľa týchto znakov mnohokrát môžeme určiť, či bol šperk vyrobený pre bežné nosenie, 

alebo len pre funerálne účely či špeciálne príležitosti40. V Grécku v klasickom období bol 

šperk viac výsadou žien. Nálezy klasického šperku ale pochádzajú hlavne z oblastí mimo 

samotné Grécko či Itáliu, väčšina bola nájdená v oblasti Čiernomoria a helénistických ríší. 

Dopomohol k tomu hlavne zvyk pochovávať mŕtvych s ich obľúbenými šperkami a bohatou 

hrobovou výbavou41. Najlepším príkladom sú šperky, ktoré sa našli v bohatých skýthskych 

alebo sarmatských hrobkách južného Ruska a severného Čiernomoria, prípadne ďalšie 

významné nálezy z oblasti Egypta, Británie42. Nálezy šperku z hrobových kontextov poskytujú 

mnohokrát istotu o autenticite, pokiaľ sú neporušené, pomáhajú určiť, ako presne bol šperk 

nosený. Lepšiu predstavu o tom, aké šperky nosili širšie vrstvy obyvateľstva, nám 

sprostredkovávajú hroby príslušníkov stredných alebo nižších vrsteiv obyvateľstva. Predmety 

z nich sú často z menej kvalitných materiálov, ale zriedkavo sa objavuje sa aj zlato. 

Mnohokrát nájdené predmety imitujú tie z drahších kovov a podávajú nám predstavu o 

móde a trendoch v šperku daného obdobia. Šperky sa taktiež  zachovávajú v sídelných 

kontextoch (napríklad Pompeje) či depotoch a pokladoch pod podlahami domov, v chrámoch 

či sakrálnych okrskoch alebo iných posvätných miestach – riekach, jaskyniach. Niektoré tu 

boli uložené ako obeť, iné ukryté, ale vtedajší majiteľ si ich už nestihol vyzdvihnúť. Mohli byť 

ukryté pred nebezpečenstvom ako rodinné bohatstvo, dedičstvo, šperkársky materiál, 

prípadne ako skrytý lup zlodeja, ktorý sa už pre poklad nestihol vrátiť. Veľká časť vzácnych 

šperkov, ktoré sa nachádzajú v zbierkach svetových muzeí43, je ale bez presnej 

                                                           
39

 Higgins 1981, 2.  
40

 Ogden 1992, 8. 
41

 Higgins 1981, 2. 
42

 Ogden 1992, 13 – 17. 
43

 K najlepším svetovým zbierkam šperku patrí kolekcia z Britského múzea v Londýne
43

, z Louvru, berlínskych 
muzeí alebo Metropolitného múzea v New Yorku – Higgins 1981, 3. 
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proveniencie44. Predstavu o tom, ako bol šperk skutočne nosený, nám okrem vlastných 

nálezov neporušených hrobov in situ poskytuje vázové maliarstvo (hlavne červenofigúrové), 

nástenné maliarstvo (pre obdobie neskorej doby bronzovej nám pomáhajú rekonštruovať 

nosenie šperkov napríklad fresky z Akrotiri na Thére), prípadne väčšia či drobná skulptúra 

(sochy korai z athénskej Akropoly, prípadne malé terakoty). 

 

Nálezy a ikonografické pramene k šperku v Strednej Ázii 

 

Oblasť Strednej Ázie je na nálezy šperkov a ozdôb zo vzácnych kovov i bežných materiálov 

pomerne bohatá. Tieto nálezy pochádzajú podobne ako je tomu i v ďalších oblastiach vplyvu 

stredomorskej kultúry spomenutých vyššie z hrobových a sídelných kontextov, u pokladu 

z Oxu dokonca môžeme uvažovať o chrámovom poklade45. Zo sídelných nálezov honosného 

šperku je známy depot zlatých predmetov z obytného domu z Dalverzintepe46, prípadne 

súborov zlatých šperkov z niekoľkých domov z taxilského pahorku Bhir47. Najväčšie množstvo 

zlatého šperku pochádza z pohrebných kontextov. Patrí sem lokalita Tillja Tepe s 22 000 

zlatých predmetov v šiestich neporučených hroboch, prípadne ďalšie bohaté nekropoly ako 

hrob princezny z Koktepe48 blízko Samarkandu alebo trochu staršia mužská nekropola od 

jazera Issyk Kul49. Podobná situácia je tiež u šperku z bežných materiálov, zo Strednej Ázie sú 

príkladom najbohatších nálezísk pohrebiská Biškentskej oblasti50, prípadne sídelné lokality 

ako Kampyrtepa51 alebo Zartepa52 v južnom Uzbekistane. Pomerne dosť starovekých šperkov 

Strednej Ázie ale nemá nálezový kontext, sú predmetmi zo zberateľských kolekcií. Príkladom 

je už spomínaná kolekcia šperku z japonského Múzea Miho53. Ďalšie predmety, ktoré 

pochádzajú zo skúmanej oblasti, majú vo svojich zbierkach napríkad Britské múzeum 

                                                           
44

 Ogden 1992, 12; autor upozorňuje na nebezpečenstvo falz, ktoré sa objavujú i v zbierkach renomovaných 
muzeí, podobne sa vyjadruje k nebezpečenstvu novovekých replík antických špekov aj Higgins 1981, 3 – 4. 
45

 Viac k predpokladaným okolnostiam nálezu pokladu napríklad Dalton 1926. 
46

 Пугаченкова 1978, 202. 
47

 Marshall 1951, III Pl. 190 – 197. 
48

 Viac napríklad Rapin 2007, 29 - 72. 
49

 Samašev 2007, 165 – 168. 
50

 Napríklad Мандельштам 1966. 
51

 Napríklad Лунева 2001. 
52

 Napríklad Забьялов 1993. 
53

 Inagaki 2002. 
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v Londýne (napríklad šperky z bežných materiálov z lokality Begram), Metropolitné múzeum 

v New Yorku či Ashmolean Museum v Oxforde.  

Hrobové nálezy zo Strednej Ázie často pomáhajú aj v rekonštrukcii, ako bol šperk nosený. 

Okrem priamych nálezov sú prameňom zobrazenia na nástenných maľbách (napríklad z 

Dalverzintepe, Chalčajanu, prípadne v niektorých aspektoch maľby z mladších lokalít Balalyk 

Tepe, Afrasiab, Pendžikent), reliéfoch, plastikách nielen zo skúmanej oblasti, ale i z oblastí 

kultúrne podobných. Významným prameňom k poznaniu šperku je skulptúra z oblasti 

Gandháry. Postavy bodhisattvov sú ozdobené šperkami od hlavy až k pätám54. Majú bohatý 

šperk na hlave, ušiach, rukách, zápästiach i nohách a predovšetkým zložitejšie sústavy 

šperkov nosených na krku s volnejšími náhrdelníkmi s medailónom, prípadne šnúrami 

s malými schránkami a tesnejšími náhrdelníkmi blízko krku. Takisto z mnohých baktrijských a 

gandhárskych lokalít pochádza množstvo sošiek s naznačenými šperkami. Z dôležitých 

prameňov poznania mužského šperku vynikajú sochy panovníkov zo Surch Kotalu, prípadne 

skulptúra z lokalít z Parthskej ríše Hatra či Palmýra. Nápomocné sú niektoré zobrazenia na 

minciach, ktoré nám približujú hlavne mužský šperk, nosený v hornej časti tela (koruny, 

diadémy, nášivné pliešky). Medzi novšie prezentované nálezy patria terakotové doštičky 

s maľovanou dekoráciou z Metropolitného múzea, ktoré sú datované do 3. storočia n. l. a 

podľa údajov múzea pochádzajú z oblasti Baktrie – severného Afghanistanu55. Každá 

zobrazuje dvojicu boha a ucitevača, bohovia svojím prevedením pripomínajú indickú tradíciu. 

Prvá z doštičiek zobrazuje božstvo s nimbusom (označené ako Zeus/Serapis/Ormazd), vedľa 

neho mužskú postavu kušánskeho uctievača, oblečenú v krátkej tunike a nohaviciach (obr. 

1). Zaujímavé sú dva prvky maľby, prvým je širší opasok, ktorým je tunika previazaná, 

druhým sú okrúhle spony na obuvi. Oba tieto predmety poznáme zo skutočného nálezu 

z mužského hrobu v Tillja Tepe.  Ďalší úzky pás je vidieť pri krku mužskej postavy, ale nie je 

jasné, či sa jedná o nákrčník, alebo len lemovanie tuniky. Podobné spektrum šperkov a ozdôb 

má i mužská postava na druhej doštičke (obr. 2). Božská postava, identifikovaná ako boh 

Pharro, má takisto okrúhle spony na topánkach, je teda možné, že boli bežnou súčasťou 

honosného mužského odevu v sledovanom období. Božská postava má dlhý meč, zavesený 

                                                           
54

 Viac ku šperku Fabrégues 1991 alebo Tissot 1999. 
55

 Doštičky nemajú nálezový kontext, sú akvizíciou do zbierok Metropolitného múzea, u proveniencie 
predmetov je udané, že boli získané v roku 2000 od japonského Isao Kurita, od roku 1932 boli predmety 
v kolekcii Yamanaka & Co. V Osake, múzeu ich darovali Raymond a Beverly Sacker. Viac napríklad v Aruz 2000. 
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na voľnom opasku, dlhý náhrdelník z bielych korálok (perál?), viackrát obmotaný okolo krku, 

ale i tesnejší nákrčník s centrálnym kruhovým elementom. Boh je ozdobený korunou a 

možno náramkami na oboch rukách. Ďalšia doštička nám poskytuje zaujímavé detaily (obr. 

3), ako srdcový vzor, pokrývajúci tuniku kušánskeho muža. Tá je v páse stiahnutá zložitejším 

vzorovaným opaskom. Viditeľné sú zase okrúhle spony na topánkach. Božstvo, tentoraz 

identifikované ako Šiva/Oesho, má na rukách viditeľné náramky. Posledná doštička (Obr. 4), 

zachovaná len čiastočne, zobrazuje znova boha Šivu/Oesho, ktorý má tentoraz kruhové 

náušnice s výčnelkami, náramky, nápažníky, nákrčník a kruhový terč v páse. Jedna z jeho hláv 

má korunu so stredovým kruhovým terčom a pásmi z bielych koráliek.  

 

Produkcia šperku 

 

Materiály 

 

K výrobe šperkov sa uplatňovalo široké spektrum materiálov od kovov (zlato, striebro, meď, 

bronz, železo, zlúčeniny kovov) a kameňov po kosť, perleť, drevo a kože. V produkcii 

honosného šperku sa používalo hlavne zlato, striebro a v niektorých obdobiach bolo 

obľúbené použitie farebných kameňov či skla. 

Zlato 

 

Najširšie používaným materiálom k výrobe honosného šperku bolo zlato. Vzácny kov 

svietiacej žltej farby, ktorý sa ľahko opracováva a nepodlieha korózii, sa v prírode nachádza 

vo svojej prirodzenej podobe – ako kovová žila v hornine, alebo ako naplavené rôzne veľké 

fragmenty v zlatonosných riekach56. V ďalšom procese je očistené od ostatných naplavením 

alebo kameňa. Zlato sa v prírode málokedy nachádza v čistej podobe, často je spojené so 

striebrom57, meďou alebo železom58. Odstraňovanie týchto kovov zo zlata, tzv. rafinácia, 

                                                           
56

 Higgins 1981, 7.  
57

 Zlato sa nachádza v prírode bežne s obsahom striebra medzi 1 až 50%, niekedy aj viac. Čím je obsah striebra 
vyšší, tím viac má zlúčenina nazelenalú až šedivú farbu. Zlúčenina zlata s obsahom striebra 20 - 25% sa označuje 
ako staroveké elektrum. Podľa Ogden 1993, 39 - 49. 
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nebola bežná pred 6. storočím pred n. l. či klasickým obdobímv Grécku59, rovnako ako 

naopak obohacovanie zlata o ďalšie kovy z ekonomických alebo estetických dôvodov60. 

V rímskom období sa používalo hneď niekoľko metód čistenia zlata61. Po vyčistení sa zlato 

muselo roztaviť a naliať sa do kamenných či keramických foriem; vznikli tak polotovary 

rôznych tvarov, ingoty, ktoré mohli byť ľahko prepravované a používané k výrobe šperkov, 

mincí, nádob či iných predmetov. Samotné mince často slúžili ako polotovar k výrobe 

šperkov. Od staroveku bola k určovaniu rýdzosti zlata používaná jeho farba, vytlačovaná 

váha a jej porovnanie so známymi hodnotami, prípadne porovnávanie rýh kusov zlata do 

tmavého kameňa62. Dnes sa k analýze zlata, jeho rýdzosti a ďalších prítomných prvkov často 

používajú metódy rentgenovej fluorescencie (XRF), pozorovania rastrovacím elektrónovým 

mikroskopom, metóda PIXE63, prípadne ďalšie64. Jack Ogden, ktorý sa venuje analýzam 

antického šperku, udáva, že v ním skúmanom materiále (ktorý však tvorí zlomok šperkov 

v muzejních zbierkach) sa napríklad u šperku datovaného do obdobia raného helénizmu 

objavuje obsah zlata v zliatine od 90 do 99%, šperky obdobia neskorého helénizmu ale 

mávajú hodnoty zlata medzi 80 až 91%, čo by mohlo naznačovať znehodnocovanie zlata ku 

sklonku helénizmu a jeho menšiu dostupnosť ako na jeho začiatku. Ďalším zaujímavým 

záverom je hodnotenie zlata v rímskom období od 1. do raného 3. storočia n. l. Pre toto 

obdobie je typická vysoká kvalita zlatých mincí s obsahom zlata 99% i viac. Naproti tomu 

rímsky šperk vykazuje hodnoty zlata medzi 72 až 99%, najviac však v rozpätí 80 - 97%65.  

Pôvod starovekého zlata sa podľa zloženia určuje problematicky, niektoré oblasti však boli 

v období staroveku známe svojimi náleziskami cenného kovu66. Z oblasti Balkánu sú to 

napríklad ostrovy Thasos a Sifnos, ďalej Thrákia, Macedónia, Kyklady a Transylvánia; 

v rímskom období Noricum (hlavne v 2. storočí n. l.), Španielsko, Gallia a Británia. V Malej 

Ázii i Mezopotámii bol omedzený počet nálezísk zlata, sústredili sa na južnom Kaukaze 

                                                                                                                                                                                     
58

 Williams – Ogden 1994, 14. 
59

 Higgins 1981, 7 a Williams – Ogden 1994, 14. 
60 Viac ku spracovaní zlata a práci šperkárov v Williams 1998. 
61

 Viac v Higgins 1981, 8.  
62

 Ogden 1992, 23. 
63

 Je to nedeštruktívna citlivá metóda štúdia prvkového zloženia látok. Vzorka je analyzovaná zväzkom 
urýchlených iontov, najčastejšie protónov. Podľa http://kfe.fjfi.cvut.cz/~voltr/popul/pixe.html (stiahnuté 11. 
11. 2014). Podobná je metóda PIGE, za použitia gamalúčov. 
64

 Viac k analýzam napríkad Guerra – Demortier et al. 2009, 177 – 185. 
65

 Podľa Ogden 1993, 44 - 45. 
66

 Oblasti nálezísk zlata na základe Higgins 1981, 8 – 10 a Williams – Ogden 1994, 13 – 14. 

http://kfe.fjfi.cvut.cz/~voltr/popul/pixe.html
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(oblasť mytologicky spojená so zlatým rúnom a výpravou Argonautov) a v povodí rieky 

Paktolos, zdroja lýdskeho a perzského zlata. Dôležitým prameňom zlata bol aj Egypt (oblasť 

Núbie a plošina na západnom brehu Nílu naproti Luxoru). Higgins uvádza ako jeden zo 

zdrojov zlata pre helénistický svet a obdobie neskorej republiky a raného cisárstva Arábiu a 

Baktriu67. Ďalšími oblasťami, bohatými na zlato, boli Sibír a Altaj. Toto zlato uspokojovalo 

dopyt cez oblasť južného Ruska a Skýthov.  

Striebro68 

 

Striebro sa v prírode nachádza v metalickej forme len veľmi zriedka, bežnejšia je jeho 

prítomnosť v hornine galenitu, a proces jeho získania, ktorý sa vyvinul v Malej Ázii, bol  

zložitejší. Striebro podlieha rozkladu a časom degraduje, preto sa nám šperkov z tohto kovu 

zachovalo málo. Náleziskami striebra pre stredomorský svet boli Macedónia, Thrákia, 

laurijské doly pre Athény, potom hlavne Malá Ázia, Španielsko a ostrov Sardínia. Staroveké 

striebro často obsahuje prímesy iných kovov, napríklad zlata, medi, olova, bizmutu alebo 

irídia. Tento obsah pomáha niekedy k určeniu miesta pôvodu kovu69. 

Spracovanie kovu v dielňach, výroba šperku  

 

Výroba šperku predstavovala samostatnú oblasť remeselnej umeleckej tvorby. Doklady o 

práci šperkárov70 sa dajú nájsť v literárnych prameňoch, v plastike či na nástenných maľbách, 

prípadne ich môžeme skúmať na základe nálezov šperkárskych nástrojov, foriem, výrobných 

okrskov a hotových šperkárskych výrobkov. Starovekí šperkári používali pri svojej práci 

pomerne obmedzený počet nástrojov a techník, ktoré sa od 2. tisícročia pred n. l. a po celé 

obdobie antiky príliš nemenili. Okrem ohniska, ktoré umožňovalo upravovať silu ohňa 

pomocou fúkania vzduchu, potreboval šperkár k svojej práci nákovu, kladivká k vyklepávaniu 

plechu a k použitiu razidiel, razidlá, formy rôzneho typu, dláta, rydlá z kameňa alebo železa, 

kliešte, brúsny materiál, leštiace kamene, nádobky a váhy. Remeselník si kov spracoval 

z polotovaru (mince, ingoty, staršie šperky) a vytvoril (vyklepal) z neho základ pre produkciu 

                                                           
67

 Higgins 1981, 9. 
68

Higgins 1981, 10. 
69

 Ogden 1992, 33. 
70

 Higgins 1981, 11. 
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väčšiny antických šperkov – zlatý či strieborný plech rôznej hrúbky, alebo drôty či menej 

používané odliate časti šperkov či celé predmety71. Vyklepávanie zlatého plechu bolo veľmi 

pravdepodobne základom a prvotným východiskom šperkárskej práce. Dnes je veľká časť 

zlatého šperku vyrobená odliatím do foriem – v antike v oblasti Stredomoria a západnej Ázie 

tomu tak nebolo, odlievané kusy zlatého šperku sú pre toto obdobie nie veľmi časté72. Zlatý 

plech sa rôznymi spôsobmi vytvaroval do podoby požadovaného predmetu, alebo jeho častí, 

ktoré boli následne k sebe pripájané. Pliešky z kvalitného zlata sú pomerne mäkké a 

poddajné, preto mohli byť pomerne ľahko tvarované pomocou pozitívnych (na jadro) alebo 

negatívnych foriem (do formy). K vytvarovaniu plechu vo forme sa používali pomerne 

jednoduché nástroje z kosti, dreva, či mäkkého kovu, ktoré nepoškodzovali tvarovaný plech. 

Niektoré šperky, ktoré boli značne namáhané, ako napríklad prstene alebo náramky, mali 

vnútornú časť vyplnenú pevnejšou látkou, ktorá zaisťovala, že tvar šperku zostane rovnaký. 

K tomuto účelu sa používala živica, vosk zmiešaný s vápenatým práškom, zmesi síry alebo iné 

materiály73.  Najviac kusov šperku je vytvorených z množstva samostatne vyrobených častí 

zo zlatého plechu, ktoré sa spolu pospájajú, potom sa zdobia ďalšími technikami (granulácia, 

filigrán, vykladanie kameňmi kamene). Jednou z najčastejších techník dekorácie zlatého 

plechu je vybíjanie vzorov - výzdoba pomocou razidiel rôzneho typu. Súhrnne sa táto 

dekorácia označuje ako repussé74. Razidlá sa používali jednoduché, keď sa vzory vytvárali 

pomocu sledu vpichov/bodiek, ale i so zložitejšími motívmi.   

Ďalším základným elementom k výrobe a dekorácii šperku bol drôt. V období antiky sa drôt 

z cenných kovov vytváral najčastejšie z tenkých prúžkov plechu, skrútených do požadovanej 

podoby, ktorý sa upravil vaľkaním medzi dvoma tvrdými povrchmi do kompaktného valčeku 

s kruhovým prierezom75. Tento spôsob výroby drôtu na ňom zanecháva špecifické šikmé 

línie, označované niekedy ako švy (línie švov)76. Prípadne sa dal drôt vytvoriť tiež pomocou 

vyklepávania kúskov kovu, iné metódy sa používali zriedka77. Povrch drôtov sa dal ďalej 
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 Higgins 1981, 11 - 12. 
72

 Ogden 1992, 41. 
73

 Williams – Ogden 1994, 18 – 19. 
74

 Termín repoussé sa dnes často používa pre razenie vzorov z vrchnej i spodnej strany plechu, ako synonymum 
pre vybíjanie (embossing); správne by ale repoussé malo označovať dekoráciu pomocou razidiel zo zadnej 
strany plechu (vybíjanie), pre dekoráciu razidlami z pohľadovej strany plechu sa v angličtine používa chasing 
(vbíjaný dekor). Podľa Higgins 1981, 12, ktorý tiež pojem používa pre oba spôsoby dekorácie.  
75

 Higgins 1981, 15. 
76
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dekorovať pomocou jednoduchých nástrojov do podoby korálkového drôtu či jednorlivé kusy 

sa mohli vzájomne spletať. Drôt sa potom ohýbal do tvaru šperku alebo jeho časti, využíval u 

filigránu a pri tvorbe jednoduchých i zložitejších retiazok78. Najjednoduchšie retiazky  vznikali 

spojením oválnych drôtených očiek, v strede sploštených a prehnutých na polovicu do 

požadovanej dĺžky (tzv. loop in loop chain), využívali sa ale i dekoratívnejšie formy spájania 

týchto retiazok do zložitejších pásov a pruhov79. Retiazka so slučkami sa objavila už v 3. 

tisícročí pred n. l. v prepalácovom šperku Mochlu, prípadne ešte skôr v Ure80.  

Ďalšou metódou výroby šperku bolo odlievanie do formy81. Tá však v období antiky nebola 

tak populárna, pretože sa pri nej spotrebuje viac vzácneho materiálu. Technika sa ale 

niekedy uplatňovala pri výrobe ihlíc, prsteňov, spôn, náušníc alebo náramkov. Ako doklad 

odlievania kovov sa na lokalitách našli tieto formy, jednočasťové až trojčasťové - nie vždy je 

ale jasné, či bola forma určená na odlievanie alebo na tvarovanie plechu. Uvažuje sa, že 

formy mohli slúžiť k v vytvoreniu voskových modelov – ako prvej etape výroby šperku 

pomocou metódy strateného vosku. Kamene, z ktorých bývali vyrobené formy, napríklad 

steatit, sú odolné voči vysokým teplotám82. 

Dekoratívne techniky šperku 

 

U antického šperku môžeme rozlíšiť tri základné typy dekorácie83 – dekorácia pridanými 

časťami z kovu (filigrán, granulácia), pridanie iných materiálov (kamene, sklo) alebo naopak 

odoberanie kovu.  

Filigrán a granulácia sú príbuzné metódy zdobenia kovového podkladu buď guličkami kovu 

(granulácia), alebo vytváraním dekorácie z drôtikov kovu (filigrán), ktoré sa na podklad 

pripájajú zahriatím zlúčeniny medi, tá pôsobí ako lepidlo84. Obe metódy sa používali hlavne u 

zlata, prípadne u elektra. Filigrán najčastejšie využíva pájanie jednoduchých hladkých 
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drôtikov, prípadne z tordovaných, vzájomne spletených, či korálkových do jednoduchých 

geometrických alebo florálnych vzorov. Objavujú sa vzory krúžkov, špirál, rovné línie, rozety. 

U niektorých predmetov sa používa aj zložitejšia forma filigránu bez podkladového plechu. 

Obe techniky majú dlhú tradíciu v Mezopotámii, Sýrii a Malej Ázii. Granulácia je technicky 

náročnejšia technika a pravdepodobne sa vyvinula z filigránu. Priemer guličiek kovu, ktoré sa 

pripájali na podklad, sa mohol líšiť. Granulácia85 mohla byť použitá k pokrytiu celého povrchu 

alebo časti povrchu, z guličiek sa dali vytvárať jednoduché vzory, prípadne doplňovali ďalšiu 

dekoráciu. V gréckom šperku sa granulácia používala hlavne v období 900 – 600 pred n. l., 

filigrán sa v tomto období používal menej, skôr ako ohraničenie pre použitie farebného 

emailu. Najväčšie majstrovstvo v použití granulácie dosiahli etruskí šperkári. Od začiatku 6. 

storočia pred n. l. po 1. storočie pred n. l. filigrán nahradil v popularite granuláciu, v rímskom 

šperku sa obe techniky síce objavujú, ale nie tak často. Granulácia bola populárna v období 

neskoroklasickom a v helénizme, šperky boli dosť výrazné, masívne, pôsobivé86. Okrem 

filigránu a granulácie sa mohli šperky dekorovať aj časťami iných kovov, použitých ako výplne 

priehradok, plátky a podobne.  

K druhému typu dekorácie šperkov z drahých kovov patrí pridanie iného materiálu ako kovu. 

Obľúbenou dekoračnou technikou u šperku bolo použitie emailu. Proces výroby emailu 

spočíva v spojení skleneného prášku alebo malých úlomkov skla s kovovým podkladom 

zahriatím materiálu na vysokú teplotu87. Keď sklo dosiahne svoj bod tavenia, pokryje vybraný 

priestor a vytvorí pórovitú hladkú sklenenú glazúru. Rozlišujeme niekioľko typov emailu, 

ktoré sa používali v období staroveku v oblasti vplyvu antickej kultúry. Sú to cloisonné 

(priehradkový email, materiál vyplňuje priehradky vytvorené prúžkami kovu), filigránový 

(miesto pre email je vyznačené pomocou drôtikov), repoussé (email vyplňuje miesto, 

vytvorené vybíjaním/technikou repoussé, okraje sú často ohraničené granuláciou), 

champlevé (email vyplňuje jamky vyryté do kovu) a ponorený (kov je ponorený do roztavenej 

sklenej hmoty, celý predmet môže byť ďalej opracovávaný). Priehradkový email sa vyskytuje 

už na minojskom a mykénskom šperku. Metóda výzdoby bola objavená pravdepodobne 

v Egypte v 19. storočí pred n. l. a vyvinula sa z iného dekoračného postupu, ktorá spočíval vo 

vyplňovaní priehradok kameňmi alebo neskôr sklenými kúskami. Repoussé email sa  objavil 
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v 15. storočí pred n. l. a pravdepodobne bol minojsko-mykénskym vynálezom. Na dlhšiu 

dobu sa aspoň usudzujúc podľa neprítomnosti v nálezoch vytratil, popularite sa však teší 

tentoraz filigránový email v etruskom šperku a gréckom šperku od 6. storočia pred n. l. 

Využíval sa aj u grécko-skýthskeho šperku, pochádzajúceho z výskumov v južnom Rusku. Od 

2. storočia pred n. l. sa používa priehradkový email, nálezy poznáme napríklad 

z Artjuchovského kurganu88. V rímskom šperku sa email vyskytuje menej, obľúbenejšie bolo 

vykladanie kameňmi alebo kúskami skla.  

Technika polychrómnej dekorácie89, ktorá sa v období staroveku u šperku vyskytovala 

omnoho častejšie ako email, je vykladanie kameňmi rôznych farieb, prípadne farebnými 

úlomkami skla či iných materiálov (perly, perleť, jantár). Jednotlivé kúsky materiálu určené 

k vloženiu boli vytvarované do požadovnej podoby a pripevnené do priehradok či lôžok 

(spájacím materiálom, ktorý plnil funkciu lepidla, alebo pomocou kovových okrajov 

priehradok, ktoré mohli byť prispôsobené k tvaru kameňa). Priehradky sa vytvárali z prúžkov 

kovu, pripájaných k podkladu, prípadne sa vytvárali samostatne a takto samostatne 

vytvorené lôžko či krabička sa potom pripevnilo na podklad. Lepidlom bola často živica 

spojená s vápenatou látkou, ako prášok zo sádry alebo vápenca. Jednotlivé priehradky mohli 

byť samostatné, prípadne tvoriť vzor či farebne doplňovať kompozíciu šperku. Vložka 

z kameňa či skla bola zvyčajne upravená podľa výšky okraja priehradky, prípadne niekedy sa 

používala metóda en cabochon90, keď bol kameň opracovaný do hladkého polkruhu či 

poloválu s plochou spodnou stranou tak, že vyčnieval nad okraje priehradky - vložka bola 

potom najvyššia v prostrednej časti. Vkladanie farebných výplní do šperkov bolo hojne 

rozšírené v Egypte i na Prednom Východe. U gréckeho šperku sa dekorácia farebnými 

kameňmi a sklom objavovala od doby bronzovej až po orientalizujúce obdobie, v archaickom 

a klasickom období však tento typ dekorácie nebol populárny, uprednostnený bol dôraz na 

kvalitné spracovanie a krásu vlastného kovu.  To platí aj pre etruský šperk v období približne 

od 8. storočia pred n. l. po začiatok helénizmu. Výnimku tvorili pečatné prstene, k výrobe 

ktorých sa používali napríklad karneol, achát a chalcedón91. S obdobím helénizmu, najmä 

však od konca 3. storočia pred n. l. sa vykladanie šperku kameňmi a sklom stáva veľmi 
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obľúbeným, na čom môžu mať veľký podiel Alexandrove výboje na Východ92. Popularita 

dekorácie šperku farebnými kameňmi pokračovala ďalej aj u rímskeho šperku.  

Okrem dekorácie šperkov boli kamene, sklo a ďalšie materiály používané ako samostatné 

šperky alebo ich súčasti. Vyrábali sa z nich korálky, prívesky či amulety. Tie sa navliekali do 

podoby náhrdelníkov či náramkov, mohli sa našívať na odev, prípadne sa pripevňovali ako 

závesky na kovové šperky pomocou drôtikov. Kamene s reliéfnou vypuklou alebo zahĺbenou 

dekoráciou boli používané ako pečate.  

Od raného helénizmu boli obľúbené bledšie, jasnejšie či priesvitné kamene93. Kamene boli 

široko používané k dekorácii zlatých šperkov a prsteňov od stredného helénizmu i v rímskom 

šperku. Použitie niektorých kameňov  u stredomorského šperku pomáha určiť miesto 

pôvodu, výroby alebo napríklad obdobie, v ktorom mohol predmet vzniknúť. Väčšina 

kameňov, ktorá sa používala pri výrobe šperku do obdobia stredného helénizmu, nebola 

tvrdšia ako kremeň, takže mohli byť bez väčších problémov a námahy rezané, leštené a 

brúsené. Dôvodom k vykladaniu šperku nebolo len farebné pôsobenie jednotlivý kameňov, 

ale určite aj ich magická moc, ktorá sa líšila v závislosti od druhu kameňa. V období 

helénizmu boli najpopulárnejšími kameňmi k vykladaniu karneol a granát94, od konca 3. 

storočia pred n. l. potom i smaragd. Jasnočervené granáty môžu pravdepodobne pochádzať 

z Indie či Cejlónu. Obľuba granátov upadla v ranorímskom období, okrem Sýrie a Levanty, 

kde sa u šperkov vyskytovali aj naďalej, naopak zriedkavé sú v ranorímskom Egypte i Itálii. 

Granáty, svojou farbou pripomínajúce krv a víno, boli pravdepodobne spojované 

s Dionýzom. Smaragdy, pochádzajúce z východnej egyptskej púšte, boli tiež populárne 

v období stredného helénizmu, ale aj neskôr v rímskom a byzantskom období. V helénizme 

sa upravovali do podoby sférických korálok alebo do tvaru v dolnej časti plochého kabošonu, 

rímsky šperk ich zase využíval v prirodzenej hexagonálnej forme95. Bledomodré zafíry, 

obľúbené v rímskom šperku a vložené do zlatého lôžka, mohli pochádzať z nálezísk na 

Cejlóne, tmavšie asi mali iný zdroj96. Stredná Ázia si veľmi obľúbila tyrkysy a granáty, menej 

sa uplatňoval miestny lapis lazuli. 
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V rímskom šperku boli používané približne rovnaké kamene ako v neskorom helénizme, ale 

aj tvrdšie kamene ako diamanty, spomenuté zafíry, akvamaríny a topásy, niekedy tyrkysy či 

chalcedón97, citríny a ametysty98. Niektoré kamene boli dovážené z veľkých vzdialeností, 

prípadne sa ich náleziská vyskytovali len na niektorých miestach. Plínius99 napríklad udáva, že 

najlepšie ametysty pochádzajú z Indie, prípadne z Arábie, Arménie či Egypta a Galatie, 

najhoršie z Thassu a Cypru. Indiu uvádza Higgins tiež ako miesto pôvodu diamantov a 

pravdepodobne aj granátu (v helénistickom i rímskom šperku sa používa často jeho varianta 

almandín), ale napríklad aj kryštálu. Lapis lazuli, tmavomodrý kameň so zlatými žilkami, ktorý 

mali v obľube už starí Egypťania, sa dovážal až z pohoria Badachšan v Afganistane. Perly boli 

dovážané z oblasti Perzského zálivu. Tyrkys, populárny kameň u stredoázijského šperku, sa 

do Stredomoria dovážal z Perzie a oblasti Sinaja100.  

Dôležitou oblasťou štúdia antického šperku je preto i gemológia101, ktorá skúma gemy, malé 

kamene či ďalšie materiály, používané k vytváraniu drobných plastík vo vypuklom alebo 

zahĺbenom, negatívnom reliéfe. Mnohé kamene a gemy rôznej umeleckej úrovne sú 

používané i k dekorácii stredoázijského šperku, skúmaného touto prácou. Niektoré z gem sú 

u šperkov použité druhotne, prípadne nosené ako talizmany, nezasadené do kovových lôžok. 

Najvic obľúbené kamene staroveku, využívané pri výrobe gem, boli tiež karneol a granát. 

V dnešnej dobe sú tieto kamene považované skôr za polodrahokamy. Použitie kameňov u 

šperku často mohlo naznačiť i politickú situáciu obdobia - napríklad lapis lazuli 

z Afghanistanu sa objavuje pomerne málo v Stredomorí v helénizme a rímskom období, 

pokiaľ to porovnáme s jeho výskytom v Egypte v predchádzajúcich dobách102. Tyrkys, 

ktorého náleziská boli hlavne v Iráne a na Sinaji, sa takmer nepoužíva v helénistickom a 

rímskom šperku, ale napríklad v oblasti Strednej Ázie je suverénne najpoužívanejším 

dekoračným kameňom.  
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Okrem kameňov sa k dekorácii šperku používali  organické materiály ako jantár, koral, od 

stredného helénizmu perly asi z Perzského zálivu alebo severozápadného pobrežia Indie, 

ktoré dosiahli veľkú popularitu hlavne v rímskom šperku103. 

K dekorovaniu šperkov sa používalo tiež sklo. Staroveké sklo bolo zlúčeninou kremeňa (oxidu 

kremičitého), vápenca a sódy. V gréckom a rímskom šperku bolo sklo využívané hlavne pri 

výrobe koráliek, pečatí a výplní. Fajáns je ďalším používaným materiálom, z ktorého sa 

vyrábali hlavne závesky a korálky. Jadro fajánsových predmetov bolo tvorené kremeňom 

s obsahom sódy a vápenca, povrch je pokrytý lesklou farebnou vápenato-sodnou glazúrou104.  

Tretia technika, ktorá sa používala k dekorácii šperku, bolo odoberanie materiálu pomocou 

rydiel, dlát a ďalších nástrojov. Hlavne z rímskeho šperku je populárne prelamovanie, 

odstraňovanie častí kovu, či opus interrasile105.  
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Šperk Strednej Ázie  
 

Materiály 

Pokiaľ sa pozrieme na spektrum stredoázijského šperku, u skupiny honosných ozdôb je 

najviac používaným materiálom zlato, strieborné šperky či šperky z elektra sa nevyskytujú 

často.  Niekoľko strieborných šperkov, prípadné častí šperkov sa našlo v hroboch z Tillja 

Tepe106, viac príkladov použitia striebra ale je z lokality u malých kozmetických nádob či 

čínskych zrkadiel, ale väčšinou sa jedná o striebro nízkej kvality. Z niektorých dobových 

prameňov môžeme usudzovať, že oblasť Strednej Ázie bola samotná zdrojom zlata, prípadne 

mala blízko k prameňom kovu z oblasti eurázijských stepí. Dáreiov nápis v Súzach  hovorí o 

tom, že prinajmenšom časť zlata z obdobia jeho vlády pochádzala z oblasti Baktrie, lapis 

lazuli zo Sogdiany a tyrkysy z Chorasmie107. Spoločne s karneolmi sú to štyri základné 

materiály pri výrobe achajmenovského šperku. Ako už bolo spomenuté vyššie, i Higgins 

uvádza ako jeden zo zdrojov zlata pre helénistický svet po ovládnutí Alexandrom a obdobie 

okolo prelomu letopočtov Arábiu a Baktriu108, prípadne spomína ďalšie na zlato bohaté 

regióny Sibíre a Altaja, ktoré boli vzhľadom k častým migráciam či možným obchodným 

vzťahom v neustálom kontakte. Obecne sa predpokladá i vzhľadom k dnešným analýzam 

surovinových zdrojov, že oblasť Strednej Ázie je bohatšia na zlato než na striebro109.  

K dispozícii máme i niekoľko materiálových a technologických analýz šperku Strednej Ázie. 

Pri príležitosti výstavy Afghanistan – les trésors retrouvés v parížskom Museé Guimet bola 

vytvorená rentgenová fluroescenčná analýza štyroch šperkov, pochádzajúcích z Tillja Tepe. 

Autorom analýz je T. Calligaro, výsledky sú uverejnené v katalógu k výstave110. Tri zo šperkov 

ukázali vysoký obsah zlata (95 - 97%) s malou prímesou striebra a medi111. Analýza merala 

síce obsah kovu na povrchu predmetu, v priebehu uloženia mohlo dôjsť k malým zmenám 

zloženia (úbytok medi a striebra z povrchu), ukazuje ale na vysoko kvalitný kov. Podľa T. 
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Calligara i J. Hickman ukazuje zloženie na použitie prírodného zlata (aspoň u skúmaného 

vzorku predmetov), ktoré sa v prirodzenej podobe nachádza často práve s prímesami 

striebra a medi112, čo by mohlo zodpovedať povesti Baktrie ako zlatonosného regiónu. 

Podobného názoru je i V. Sarianidi, ktorý si myslí, že pri výrobe šperku v Tillja Tepe bolo 

použité zlato z miestnych riek113.  

Ku šperkom, ktoré boli analyzované, patril prsteň s kovovou gemou s obrazom ženskej 

postavy a nápisom ΑΘΗΝΑ (telo prsteňa i vlastná výplň lôžka s obrazom bohyne – tá ako 

jediná vykazovala nižší obsah zlata), spánkové závesky s pánom drakov (telo šperku i 

závesky), prsteň s oválnou tyrkysovou gemou a pliešok s „kušánskou“ Afrodítou, všetko 

predmety zo ženského hrobu II. Okrem týchto šperkov bol analyzovaný i obsah zlata v ingote 

z Ai Chanúmu114. T. Calligaro upozorňuje na podobnosť zloženia kovu u skúmaných šperkov 

z Tillja Tepe a ingotu.  

Ďalšia materiálová analýza skúmala zloženie zlata a technické špecifiká šperkov datovaných 

do kušánskeho obdobia z Národného múzea starožitností Tadžikistanu115. Analyzovaných 

bolo päť šperkov z oblasti Biškentskej a Dangarskej doliny, všetky pochádzajú z pohrebísk  

z 1.storočia pred n. l. – 2. storočia n. l. - amforovitý a kruhový sieťovaný prívesok 

z Biškentského pohrebiska V116, závesok s výzdobou v priehradkách z Biškentského 

pohrebiska VII, náušnica z pohrebiska Ksirov III a náušnica z pohrebiska Ittifok. Jeden 

z predmetov, závesok či spona z Biškentského pohrebiska VII, zdobená priehradkami, 

obsahuje v priemere 82±1,2% zlata, 14,7±1,0% striebra a 3,1±1,1% medi. Ďalšie predmety sú 

vyrobené z menej kvalitného materiálu, obsahujú veľmi podobné hodnoty 76,3±2,1% zlata, 

21,8±2,3% striebra a 1,7±0,8% medi117. Autori spomínajú v článku ešte niekoľko ojedinelých 

analýz šperku, ktoré pochádzajú z oblasti Strednej Ázie, napríklad analýzu mincí Kanišku a 

medailónu s granátmi zo zliatín zlata118 (tá sa zistenými hodnotami nepribližuje 

analyzovaným šperkom), prípadne analýzu predmetov z kontextov nekropoly Siung-nu 119. 

                                                           
112

 Calligaro 2006, 293, i Hickman 2012, 80. 
113

 Sarianidi 1990, 55. 
114

 Podrobnejšie k analýzam a presnému zloženiu kovov v tabuľke u Calligaro 2006, 293. 
115

 Guerra et al. 2009, 177 – 185. Článok presne popisuje metódy, ktorými boli predmety skúmané (PIXE, PIGE). 
116

 Viac k lokalite Sedov 1979 a Mendelštam 1978. 
117

 Guerra et al. 2009, 183. 
118

 Guerra et al. 2009, 183 s odkazom na Sachs et al. 2003. 
119

 Guerra et al. 2009, 183 s odkazom Guerra et al. 2005 alebo Guerra – Calligaro 2003. 



30 

 

Pokiaľ sa pozrieme na ďalšie materiály, ktoré boli používané pri výrobe stredoázijského 

šperku, vynikajú medzi nimi farebné kamene, ktoré sa vkladali do priehradok, vytvorených 

na povrchu šperkov. Veľkú obľubu dosiahol predovšetkým tyrkys bledomodrej či 

modrozelenej farby. Tyrkys120 sa hojne vyskytuje u šperku z Tillja Tepe, ale objavuje sa i u 

šperkov z ďalších lokalít, napríklad Taxily. Ako už bolo spomenuté vyššie, Dáreiov nápis zo 

Súz spomína ako zdroj tyrkysov oblasť Chorézmu (oblasť na dolnom toku Oxu, najväčšia časť 

sa nachádza v dnešnom západnom Uzbekistane). Tyrkys je nepriesvitný polodrahokam, 

v prírode sa vyskytuje najčastejšie vo forme hľúz alebo jemnozrnných mas, kryštály sú 

vzácne, na povrchu je matný alebo má voskový lesk121. Mapa, ktorou F. Calligaro približuje 

náleziská surovín (obr. 5), používaných pri dekorácii šperkov z Tillja Tepe, ukazuje zdroje 

tyrkysu v oblasti dnešného Iránu i na dolnom pravom toku Oxu122, ale spomína aj náleziská 

v Egypte (v Núbii a na Sinaji), u tyrkysov skúmaných na šperkoch z Tillja Tepe predpokladá ich 

možný pôvod v iránskom Nišápure123, odkiaľ sa tyrkys dovážal po celom Strednom 

Východe124.  Prípadne by mohol pochádzať z ďalších menších nálezísk v Chorézme, Nepále 

alebo až zo strednej Číny. Určenie presnej proveniencie by sa mohlo na základe obsahu 

niektorých látok (napríklad tyrkysy z Tillja Tepe obsahujú stopy železa a zinku), bohužiaľ je 

problematické získať porovnávací materiál z možných nálezísk125.  

Okrem tyrkysov sa u šperkov Strednej Ázie často vyskytujú tmavočervené granáty, ktoré boli 

obľúbené i u helénistického šperku. Granáty sa často používajú vo forme oválnych 

kabošonov, tie z Tillja Tepe obsahujú stopy železa126, jedná sa teda o almandíny127. 

Rentgenová fluorescenčná analýza dopomohla tiež k určeniu presnejšieho zloženia týchto 

kameňov a určenie miesta ich pôvodu do indického Rádžastánu128 (náleziská Jaipur, 

Udaipur). Granáty z Indie či Cejlónu boli bežné aj u stredomorského šperku129. 

V šperku Strednej Ázie sa používal aj tmavomodrý lapis lazuli so farebnými, často zlatými 

farebnými prímesami. Vzhľadom k faktu, že najväčšie nálezisko polodrahokamu na nachádza 
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v pohorí Badachšan v Afganistane, je jeho pomerne vzácne využitie u dekorácie šperku 

zvláštne. Jednou z možností je otázka módy, je možné, že obyvateľom Strednej Ázie neprišiel 

kameň dosť exotický pre cenné zlaté šperky130, prípadne mohlo byť dôvodom rozloženie 

politickej sily v regióne – väčšina šperku dostupného pre oblasť starovekej Strednej Ázie 

pochádza z lokality Tillja Tepe, ktorá okolo pol. 1. storočia n. l. ešte nemusela byť pod 

nadvládou Kušánov131. Okrem hlavného náleziska v Badachšane mohol lapis lazuli pochádzať 

z oblasti Pamíru či pohoria Chagai v Pakistane132. 

Z ďalších materiálov133, ktoré sa vyskytli v Tillja Tepe, môžeme spomenúť pyrit, ktorý nie je 

pri výrobe šperku veľmi rozšírený, odrody chalcedónu či ametysty (oba pravdepodobne tiež 

z indickej plošiny Deccan) a ďalšie. Zaujímavé je tiež použitie nefritu ako gemy prsteňa so 

zobrazením zebu z hrobu III, obľúbeného hlavne v Číne (náleziská sú situované do oblasti 

Chotánu), ale v niekoľkých prípadoch i jantáru (napríklad figúrka leva). Niekoľko kusov 

nefritu sa našlo aj v Taxile, Marshall udáva ako pravdepodobné miesto pôvodu tiež oblasť 

východného Turkestánu, ale spomína aj nálezisko nefritu v centrálnej Indii134. Ten obsahuje 

okrem organickej časti i síru a draslík. Náleziská jantáru sa nachádzajú na Balte, v Rumunsku, 

Azerbajdžane, ale aj na východe Sibíre a Kamčatke či na severovýchode Číny. Obľúbeným 

materiálom k dekorácii šperku sú tiež perly a perleťovina, ktoré môžu pochádzať z Ománu, 

prípadne iných oblastí Červeného mora či Indie a Cejlónu. V Taxile sa tiež k vykladaniu 

používa biely ortoklas či v niekoľkých prípadoch jantár. 

Bežné šperky sa podobne ako v iných oblastiach vyrábali z menej cenných kovov (bronz, 

železo, meď), prípadne skla, kosti, či iných dostupných organických a anorganických 

materiálov.  

Spracovanie kovu v dielňach, výroba šperku  

 

Honosný šperk Strednej Ázie v období skúmanom dizertačnou prácou dosahuje v mnohých 

prípadoch vysokú umeleckú úroveň, môžeme predpokladať, že jeho výroba bola vysoko 
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špecializovanou činnosťou. Dokladmi šperkárskej práce sú nám dnes hlavne priame nálezy 

šperku, ktoré mnohokrát využívajú vyspelé dekoračné metódy, ale tiež nálezy predmetov a 

niekedy i častí lokalít, ktoré mohli slúžiť k výrobe šperku.  

Polotovarom k výrobe ozdôb mohli byť zlaté ingoty, ktoré sa našli napríklad na lokalitách Aj 

Chanúm alebo na Dalverzintepe. Na Dalverzintepe sa spoločne so zlatými kvalitne 

spracovanými šperkami, medzi ktorými vynikajú napríklad mužský nákrčník a náhrdelník, 

nachádzalo niekoľko zlatých ingotov rôzneho tvaru135(príklady na obr. 6, 7). Na niektorých sa 

dokonca zachovala pečať s údajom o váhe predmetu. Polotovary, ktoré mohli slúžiť aj ako 

platidlo či spôsob ukladania bohatstva, možeme rozdeliť na dve skupiny. Do prvej patrí 16 

hranolov s rozmermi v rozmedzí 8,5 x 2 x 2,4 cm a váhou 765 – 877 g. Na hranoloch je 

vyrazený nápis v charoští. Písmo je podľa formy datované do 1. storočia n. l., podobne ako 

ďalšie predmety z nálezového celku. Ďalších 5 hranolov s rozmermi 6,8 x 1,7 x 1,6 cm 

a váhou 358 – 438 g tvorí druhú skupinu. Aj oni majú vyrazené znaky s hmotnosťou 

a hodnotou. Okrem hranolov poklad obsahoval 39 zlatých diskov. Ich priemer sa pohybuje 

medzi 3,6 – 9 cm, váha 188 – 538 g. Ďalšie zlaté polotovary majú rôzne tvary -  stočené kúsky 

drôtu, trubičky či tyčinky. 

Ďalšie zlaté a strieborné polotovary pochádzajú z východobaktrijského Aj Chanúmu. V 

kráľovskej pokladnici v miestnosti 115 boli objavené 4 zlaté ingoty (príklady na obr. 8, 9), 

ktoré boli vyrobené zliatím niekoľkých zlatých predmetov. Ich celková hmotnosť je 873 

gramov. Spoločne so zlatými polotovarmi boli v miestnosti nájdené strieborné ingoty 

s celkovou váhou presahujúcou 12 kg a niekoľkými závažiami z iných materiálov. 

Predpokladá sa, že v miestnosti sa uskladňovali kovy, ktoré boli získané po napadnutí a 

zničení mesta vlnou nomádov v roku 145 pred n. l. Na jednom zo strieborných ingotov sa 

objavuje nápis v neznámom písme a jazyku136, ktorý sa podobá nerozlúštenému nápisu na 

predmete z kurganu Issyk v dnešnom Kazachstane.  

Ďalším dokladom spracovania šperkov sú nálezy foriem, ktoré pochádzajú napríklad z lokalít 

Dalverzintepe, Aj Chanúmu či Taxily. Rovnako zaujímavým je i nález skúšobných vzorkov či 
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malých foriem takisto z Taxily. U foriem ale nie je často jasné, či slúžili priamo pre tvarovanie 

predmetov, alebo k výrobe voskových či iných modelov137.  

Dve jednočasťové kamenné formy pre výrobu šperkov pochádzajú z Dalverzintepe138 1. stor. 

n. l., slúžili k výrobe pravdepodobne veľmi jednoduchých šperkov. Prvá z foriem (obr. 11) 

s rozmerom 62x30x15 cm je vyrobená z mramoru, otvory pre odlievanie má iba na jednej 

strane a sú v tvare troch pologúľ139. Z popisu nie je jasné, či sa jednalo o jednu časť 

dvojčasťovej formy. Druhá, väčšia z foriem (obr. 10), s rozmermi 50x83x66 cm sa dala použiť 

pre výrobu viacerých predmetov a má otvory pre predmety dokonca z dvoch strán. Je 

vyrobená z bridlice. Bočná časť slúžila k odliatiu podlhovastého predmetu s jamkami, plochá 

vrchná časť mala dokopy osem otvorov. Z nich dva slúžili k odliatiu okvetných lístkov, dva pre 

štítky prsteňom a čtyri mali polguľovitý tvar140.  

Z Aj Chanúmu z 2. stor. pred n. l. pochádza bridlicová doštička so čtyrmi kruhovými 

žliabkami, spojenými jednoduchými líniami, ktorá tiež slúžila k odlievaniu jednoduchých 

šperkov – náušníc, krúžkov141 (obr. 12).  

V Taxile sa našlo niekoľko predmetov, ktoré pravdepodobne mohli používať šperkárski 

majstri. Jednu skupinu tvoria kamene, ktoré slúžili k lešteniu drobných predmetov z drahých 

kovov142 (obr. 13). Tieto predmety majú najčastejšie vretenovitý tvar, viac zahrotený na 

jednej strane, a rozmery od 6,35 po 10,1 cm (obr. 13). Nálezy sú vyrobené z chalcedónu, 

pruhovaného achátu alebo buližníku. Pre obzvlášť jemné práce bol určený malý hrot achátu 

vložený do medeného držadla, ktorý sa našiel iba na Sirkape, ostatné predmety tejto skupiny  

pochádzajú z taxilských častí Bhiru i Sirkapu. Ďalšiu skupinu nálezov tvoria takzvané 

skúšobné kamene – leštené kamene z čierneho bazanitu, ale hlavne z kremičitej bridlice, 

ktoré boli používané na testovanie zlata143. Pochádzajú hlavne z vrchných vrstiev Sirkapu 

(polovica 1. stor. n. l.).  
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V Taxile sa našlo niekoľko kamenných foriem, ktoré slúžili k výrobe šperkov. Zo staršieho 

obdobia z pahorku Bhir (z 5. storočia pred n. l., obr. 14) pochádza len jedna bridlicová forma 

na dva sférické predmety, ostatné formy sa našli v mladších kontextoch Sirkapu. Tie sú 

vyrobené z rôznych materiálov – bridlice, ílovca, vápenca, či steatitu, dve z nich sú datované 

do grécko-baktrijského obdobia. Desať z týchto nájdených foriem slúžilo k produkcii 

jednoduchých šperkov ako sú prstene či závesky, dve potom k odlievaniu veľmi 

jednoduchých elementov výzdoby, napríklad kovových kvapôčiek či bodiek144. Posledné dve 

spomínané formy sa objavujú vo vrstvách parthského obdobia Taxily (obr. 15, 16). Ďalší 

príklad formy na šperk z obdobia 1. storočia n. l. má v zbierkach Metropolitné múzeum 

v New Yorku145, pochádza z Gandháry (obr. 17). Formy na výrobu predmetov zo zlatého 

plechu v podobe šupinatých rýb pochádzajú z Begramu 1. storočia n. l. a nachádzajú sa 

v zbierkach Britského múzea (obr. 18) a pripomínajú tak zlatý šperk i tvarovaciu formu 

nájdené v Taxile146. 

Veľmi zaujímavý nálezový celok tvorí skupina predmetov zo zásobnice z parthského obdobia 

zTaxily pred ovládnutím Kušánmi z bloku D na Sirkape, ktoré Marshall147 označuje ako 

„šperkársku výbavu“.  Obsahovala drobné predmety, ktoré slúžili ako súčasti šperku 

z kameňa (kúsky tyrkysu, lapisu lazuli) či mušľoviny, ale aj kovové vzorky a formy pre 

výzdobné prvky šperkov. Celkovo sa v nálezovom celku našlo 102 predmetov, vyrobených 

väčšinou z kovového plechu (možno ako skúšobné vzorky), ale i odliate z kovu (napr. medi), 

ktoré mohli slúžiť ako formy na tvarovanie častí šperku zo zlatého plechu. Pokiaľ sa pozrieme 

na tieto formy, nájdeme takmer v každej podobnosť s niektorým zo zlatých taxilských 

šperkov148. V domoch bloku sa našlo aj niekoľko skupín zlatého šperku. Druhý podobný 

depot predmetov obsahoval 66 predmetov, pochádza z bloku 2A taktiež zo Sirkapu. V rámci 

oboch skupín predmetov neboli nájdené rovnaké exempláre. V niektorých predmetoch sa 

mohli taktiež tvarovať lacnejšie šperky, napríklad z fajánsu149 (obr. 19 – 21).  
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U týchto foriem alebo skúšobných vzorkov sa objavujú zaujímavé ikonografické a 

dekoratívne motívy, ku ktorým možeme nájsť paralely nielen u šperkov z Taxily, ale i iných 

lokalít. Príkladom je jednoduchý schematický motív rohov či dvojitého polmesiaca (formy na 

obr. 21, ľavý pruh), ten môžeme nájsť v Taxile ako súčasť náhrdelníku150, v Tillja Tepe ako 

nášivký pliešok151, ale i u stredomorských šperkov152. Ďalším zaujímavým motívom sú 

kolieska spojené do dlhšej tyčinky, motív z foriem sa opakuje u skutočných náhrdelníkov 

z Taxily153.  Rovnako aj náhrdelník, zložený z navlečených kopijovitých príveskov s kolieskom 

v dolnej časti má svoje predlohy v matriciach nájdených v depote154, motív stupňovitej 

pyramídy sa vyskytuje i u foriem, i u skutočného nálezu šperku155. Výrazný je ďalej motív 

ryby so šupinami, ktorý môže pripomenúť párové spony s delfínmi zo ženských hrobov z Tillja 

Tepe. Z ďalších miniatúrnych predmetov, ktoré poznáme zo skutočného šperku, sú napríklad 

rozetky so srdcovitými okvetnými lístkami či puky kvetov156, akantové a brečtanové listy, 

palmetky. Z pohľadu klasického umenia je zaujímavý pomerne schematický motív k sebe 

obrátených delfínov157, ktorí svojimi telami zvierajú kruh.  Sú podobné opakujúcemu sa 

prvku na jednom z masívnych taxilských náhrdelníkov, ale Marshall si všíma aj podobnosť 

s ďalším šperkom zo stredomorskej oblasti158. Ryba, tentokrát s telom pokrytým šupinami, sa 

objavuje u niekoľkých foriem, skutočný šperk s rybou z Taxily predstavuje časť opasku 

s kruhovým medailónom a radom niekoľkých rybiek zo zlatého plechu159. Heraklov uzol 

môžeme rozlíšiť u dvoch medených miniatúrnych predmetov160. 

Príkladom konkrétnych nástrojov, ktoré mohli byť používané i pri opravách alebo výrobe 

šperku, sú nálezy z afghánskej lokality Mes Aynak. Súčasťou depotu šperkov a ozdôb, ktoré 

sa našli v miestnostiach, identifikovaných ako dielne k spracovaniu kovu, bolo aj niekoľko 

bronzových nástrojov. Tie autorka článku interpretuje ako možné súčasti výbavy dielne, 
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spracovávajúcej kov, alebo priamo šperkárskej dielne161. Datovanie celého depotu však nie je 

jasné, objavujú sa v ňom ozdoby podobné parthskému šperku, ale i ďalšie nálezy zo širokého 

časového obdobia. 

 

 Šperk Strednej Ázie – tvary, techniky, dekorácia 

 

V oblasti Strednej Ázie dochádzalo vzhľadom k jej polohe na križovatkách obchodných ciest a 

zložitej politickej situácii k výraznému miešaniu vplyvov z okolitých a vzdialených oblastí. 

Tento fakt je viditeľný i u šperku. Základom jednotlivých kusov honosného zlatého šperku, 

podobne ako tomu bolo v Stredomorí, je tenký zlatý plech. Ten sa vyrezával do žiadaného 

tvaru, ďalej tvaroval pomocou foriem alebo zdobil rôznymi dekoračnými technikami, ktoré 

boli spomenuté v predchádzajúcej kapitole (techniky založené na pridávaní kovu, techniky 

pridávania iného materiálu, techniky odoberania kovu). Objavuje sa ale i značné množstvo 

odlievaného šperku, dokonca V. Luneva tento spôsob výroby šperkov v severnej Baktrii 

udáva za prevažujúci162. Odliatie do formy ako spôsob výroby šperku sa dá nájsť bezpochyby 

i v nálezoch z Tillja Tepe, napríklad plné masívne zlaté náramky v podobe skrúteného tela 

antilop boli odliate vo forme a potom dokončené rytím či inkrustáciou tyrkysmi a 

granátmi163. Podrobnejšiemu štúdiu metód, použitých pri výrobe jednotlivých kusov šperku, 

sa venovala J. Hickman, ktorá osobne analyzovala 19 predmetov z Tillja Tepe164a pokiaľ to 

bolo možné, rozlíšila niektoré výrobné postupy a zhrnula základné poznatky k charakteru 

šperkov z lokality. Užitočné postrehy k výrobe šperkov z Tillja Tepe poskytol i J. Ogden 

v krátkej recenzii výstavy Afghanistan: Les trésors retrouvées165.  

U niekoľkých šperkov z Tillja Tepe sa na zadnej strane predmetov objavili odtlačky textilu. Tie 

sú dokladom výroby predmetu pomocou techniky strateného vosku -  strateného textilu166, 

ktorá sa používala v oblasti východnej Ázie. Doklady o jej použití máme z 3. storočia pred n. 
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l., z ktorého pochádzajú predmety z kontextov Siung – nu. Z nich niektoré sa nachádzajú 

v zbierke Petra Veľkého v Ermitáži167. Na základe nálezov foriem z oblastí ovládaných 

dynastiou Čchin sa predpokladá, že predmety mohli byť vyrábané remeselníkmi čínskeho 

štátneho útvaru pre nomádov žijúcich v blízkych oblastiach168. Kruhové spony topánok, ktoré 

sa našli v jedinom mužskom hrobe z Tillja Tepe, majú na zadnej strane tiež jasný odtlačok 

textilu169(obr. 22). Aj takmer identický motív zobrazený na prednej strane oboch spôn (muž 

s východnými črtami, stojaci v dvojkolesovom voze s kruhovým baldachýnom, ťahaný 

drakom) je inšpirovaný čínskou alebo východoázijskou kultúrnou tradíciou. Umelecké 

prevedenie predmetu v zlate s hojným vykladaním tyrkysom zapadá do stredoázijskej či 

nomádskej tradície výroby šperku. Je možné, že predmet bol vyrobený vo východných 

oblastiach, bližších Číne, prípadne je produktom miestneho umelca, ktorý sa prisťahoval či 

mohol v Číne naučiť svojmu remeslu170. 

Väčšina honosného šperku ale bola vyrobená technikami repoussé zo zlatého plechu, ktorý 

bol tvarovaný vyrezávaním a pomocou negatívnych a pozitívnych foriem, či razidiel. Vznikali 

tak predmety s nízkym i vysokým reliéfom. Detaily boli pridávané rytím alebo razidlami. Na 

niektorých predmetoch je zo zadnej strany vidieť vystuženie kúskom zlata (obr. 23). Mnohé 

predmety majú na zadnej strane trubičky, pomocou ktorých boli vzájomne prepojené 

jednotlivé elementy šperkov, prípadne mohli slúžiť k prišitiu šperku k odevu či pokrývke 

hlavy (obr. 24). Zaujímavá je analýza zlatého pečatného prsteňa z hrobu II so schematickým  

obrazom bohyne Athény a nápisom s jej menom (spomenuté už vyššie u materiálových 

analýz zlata), vyrytým do zliatiny medi, striebra a zlata. Takéto spojenie dvoch kovov u 

prsteňov nie je obvyklé, ale vyskytuje sa občas i u šperku stredomorskej oblasti. Samotný 

obraz je vytvorený skutočným odstránením materiálu, nie iba rytím.  

U značného počtu predmetov z oblasti Strednej Ázie sa objavuje granulácia. Jej obľuba je 

pomerne veľká, dokazujú ju nielen nálezy z Tillja Tepe, ale tiež z Taxily či ďalších lokalít. 

Väčšinou sa vyskytuje v jednoduchej forme ako lem lôžok pre kamene, prípadne 

v jednoduchých geometrických vzoroch, zložitejšie granulované plochy nie sú tak časté, ale 
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zriedka sa objavia, Príkladom sú niektoré prívesky náušníc z Taxily171. Filigrán sa vyskytuje 

menej, ale pravidelne sa v repertoáre výzdobných techník stredoázijského šperku objavuje. 

Inkrustácia a polychrómna dekorácia sú najdôležitejšou a najviac nápadnou dekoračnou 

technikou výzdoby stredoázijského šperku. Hlavne použitie tyrkysu je veľmi časté, uplatňuje 

sa pri vykladaní zložitejších predmetov, ale i tých najmenších nášivných plieškov. 

Polychrómne pôsobenie žltého zlata a jasnomodrého až modrozeleného tyrkysu je veľmi 

efektné172. Tyrkysy a ďalšie používané kamene boli tvarované do podoby sŕdc 

(pravdepodobne symbolizovali listy173 brečtanu, topoľa či vínnej révy), či kvapiek a zahnutých 

kvapiek. Z ďalších ikongrafických zobrazení sú najviac používané rozety s rozlične 

tvarovanými okvetnými lístkami, mesiac či dvojitý mesiac, ryby, zvieratá, skutočné i 

fantastické postavy.  

Populárne bolo použitie záveskov rôznych tvarov (najčastejšie jednoduché kruhové disky – 

tie sa vyskytujú i v čiernomorskom šperku, rozety, listy, všetky vyrezané zo zletého plechu), 

ktoré sa k základnému šperku pripevňovali pomocou zlatých drôtikov. Závesky vydávali pri 

pohybe nositeľky zvuk. Zlaté drôtiky v kruhovom i pravouhlom priereze mali ďalej široké 

uplatnenie – okrem pripevňovania záveskov slúžili k výrobe retiazok jednoduchých foriem 

(najčastejšie sa vyskytuje typ loop-in-loop). Spôsob výroby drôtu zachoval na jeho povrchu 

stopy, ktoré sú viditeľné pod mikroskopom, prípadne i voľným okom a na lepších 

fotografiách. Jednoduchá technika, ktorá spočívala v ručnom krútení tenkého zlatého prúžku 

plechu medzi dvoma rovinami, napríklad kameňmi, je populárna aj v Strednej Ázii. Výsledný 

drôt má kruhový prierez174. Základný kus plechu často nemal na dĺžku viac ako 10 cm. Drôt sa 

mohol ďalším rolovaním pomocou nástrojov s hranou alebo hranami vytvarovať do 

perlového alebo špirálového drôtu. Väčšina starovekých drôtov má znaky krútenia 

v rovnakom smere, čo môžeme v textilnej terminológii označiť ako „S-točenie (S-twist)“ – 

podľa Ogdena to naznačuje spracovanie pravákmi na rozdiel od ľavákov, ktorí drôt spracujú 

do podoby „Z-točenia (Z-twist)“175. Podľa jeho záverov176 sa u šperku stredomorskej 

proveniencie vysyktuje väčšinou točenie typu S, naopak u šperku východných oblastí zase 
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točenie v smere Z. J. Ogden odpozoroval, že šperky z Tillja Tepe takisto používajú drôty, 

ktoré na sebe nesú šikmé švy ako doklady vyššie spomenutej výrobnej techniky177, vyskytujú 

sa tu však oba smery točenia drôtu, niekedy dokonca oba na tom istom šperku. Príkladom 

tejto praxe je napríklad prívesok s ženskou postavou medzi zvieratami z hrobu VI, čo 

naznačuje ruky aspoň dvoch tvorcov a podporuje teóriu o veľkom počte zapojených 

šperkárov do výroby ozdôb. Naproti tomu u spánkového závesku z horbu II s postavou medzi 

drakmi sa vyskytli aj drôtiky so ševmi, idúcimi pozdĺžne, čo  sa vyskytuje na šperku od 

Strednej Ázie smerom viac na západ, hlavne v parthskom šperku. Ďalším predmetom 

Ogdenovho záujmu je perlový drôt, ktorý sa v oblasti Strednej Ázie vyskytuje zriedka. V Tillja 

Tepe sa objavuje u náušníc z hrobu VI s telom Erotka skrúteného do kruhového tvaru 

náušnice podľa helénistických vzorov, často nachádzanej i na parthských lokalitách178. 

Hickman na základe svojej analýzy šperku z Tillja Tepe označuje šperkárov, ktorí vyrobili túto 

kolekciu, ako majstrov v tvarovaní zlatého plechu do reliéfov rôznej výšky, v presnom rezaní 

a úprave zlatého plechu do požadovaných tvarov a v prevedení granulácie. Ďalej 

predpokladá, že všetky šperky z lokality sú dielom niekoľkých dielní jednej šperkárkej školy 

(vzhľadom k množstvu šperkov by nebolo technicky možné vyrobiť toľko predmetov 

v obmedzenom počte ľudí), v ktorej pôsobili majstri remesla, majúci na starosti výrobu a 

zostavovanie najzložitejších predmetov, ale aj menej zruční umelci či učni, ktorí vyrábali 

menej náročné a opakujúce sa komponenty šperku a polotovary k jeho výrobe ako zlatý 

plech a drôtiky (s kruhovým prierezom, štvorcovým prierezom, ktorý bol používaný 

k vytváraniu priehradok pre vkladanie výplní)179.  

Tvarové spektrum stredoázijského šperku je široké a v niektorých aspektoch sa odlišuje od 

stredomorských šperkov. Z nálezov i ikonografických prameňov honosného šperku 

(mužského i ženského) môžeme zhodnotiť popularitu diadémov a korún, ktoré mohli zdobiť 

pokrývku hlavy a naznačovali postavenie nositeľov. U hrobov z Tillja Tepe sa našlo niekoľko 

spánkových záveskov, ale náušnice iba v niekoľkých exemplároch. V Taxile sa naproti tomu 

našlo väčšie množstvo náušníc. Obľúbeným šperkom isto boli vlasové ihlice z rôznych 

materiálov. Ďalšou výraznou skupinou šperku, nosenou mužmi i ženami, boli nákrčníky (vplyv 

nomádskej, perzskej či parthskej tradície), pektorály a dlhšie náhrdelníky s centrálnym 
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prvkom. Vyskytujú sa náramky i nápažníky, taktiež retiazka zdobiaca hruď a spojená medzi 

prsiami. Z ďalších šperkov, ktoré nie sú v oblasti Stredoria úplne bežné, sa v Strednej Ázii 

často objavujú apliky zo zlatého plechu, zdobiace odev, ale tiež nánožníky, najpočetnejšia je 

skupina nášivných plieškov. Častejšie sa vyskytujú aj opasky, spony a pracky topánok. 

 

Inšpiračné zdroje a tradície, objavujúce sa v šperku Strednej Ázie 

 

Stredná Ázia bola vzhľadom k svojej polohe miestom, kde sa stretávalo mnoho kultúrnych 

vplyvov. Po výbojoch Alexandra Veľkého, ktoré zasiahli až do stredozemia Ázie, a ďalšiemu 

politickému vývoji územia, bola oblasť vhodnou živnou pôdou pre šírenie stredomorského 

umenia a kultúry obdobia helénizmu a obdobia raného rímskeho cisárstva. Tento fakt 

môžeme pozorovať aj u skupiny šperku vzhľadom k prenosnosti predmetov, umeleckého 

remesla a bezhraničnému rozšíreniu obľuby zdobiť sa.  Búrlivý politický vývoj v storočiach 

okolo prelomu letopočtov prinášal do stredoázijského šperku tradície ďalších blízkych i 

vzdialených oblastí – parthských, indických, východoázijských (čínskych a od nomádskych 

kmeňov východnej Ázie), eurázijských nomádskych, ale vývoj nadväzoval aj na umenie 

predchádzajúcich období – perzské a miestne stredoázijské.  

 

Šperk helénizmu 

 

Po výbojoch Alexandra Veľkého sa teritórium vplyvu antickej gréckej kultúry rozkladalo od 

juhovýchodnej Európy cez Egypt, Malú Áziu až do ďalekých oblastí Indie a Strednej Ázie. Tím 

sa gréckej umeleckej tradícii otvorili nové oblasti, s ktorými mohla intenzivne nadväzovať 

kontakty, šíriť sa, ale aj vstrebávať nové impulzy a inšpirácie. Ovládnutím perzského impéria 

sa do obehu dostalo pomerne veľké množstvo zlata180. Grécki šperkárski majstri dosiahli 

vysokú technologickú i umeleckú úroveň šperku. Pokiaľ hovoríme o šperku obdobia 

helénizmu, môžeme zhodnotiť určitú jednotu vo formách, ikonografii i používaných 
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materiáloch, aj keď sa objavujú menšie regionálne odlišnosti či preferencie181. Mnoho foriem 

a dekoračných techník helénistického šperku vychádzalo z klasickej tradície 5. a bohatého 

štýlu 4. storočia pred n. l182. Pôsobivý efekt, ktorý klasický a neskoroklasický šperk dosiahol 

prácou s vlastným zlatom, bol v helénizme pod orientálnym vplyvom tvorený za pomoci 

inkrustácie farebnými kameňmi. Zmeny, ktoré postupne helénizmus priniesol do produkcie 

šperku, sa dajú rozdeliť na tri hlavné body. Sú nimi nové dekoratívne motívy, nové formy 

šperku a nové spôsoby dekorácie183. Najznámejším z nových motívov je Heraklov uzol184, 

ktorý podľa Higginsa môže mať pôvod v Egypte, ďalší ho spájajú s macedónskou dynastiou a 

Alexandrom185. Heraklov uzol bol tiež spojený s manželstvom. Boli ním zaviazané svadobné 

šaty nevesty, bol teda symbolom prechodu medzi slobodným životom a vstupom do 

manželského zväzku. Objavuje sa v gréckom šperku už od mykénskeho obdobia, ale širokú 

popularitu získal až s obdobím začiatku helénizmu v druhej polovici 4. storočia pred n. l. 

Umelecké prevedenie Heraklovho uzlu sa v helénizme menilo, jeho podoba je preto často 

možným datovacím prvkom šperku. V období začiatkov helénizmu v 4. a začiatkom 3. 

storočia pred n. l. je populárny hlavne Heraklov uzol v zlate, bez vložených kameňov. Potom 

sa začali v jeho výzobe uplatňovať sklená pasta a vložené kamene186. Z ďalších populárnych 

motívov môžeme spomenúť Isidinu korunu, vysokú popularitu dosiahol aj motív polmesiaca. 

Z božského pantheonu sa často objavuje figúrka Erota187. Z nových foriem šperku sa objavili 

retiazky ukončené zvieracími hlavičkami alebo retiazkové pruhy s príveskami v tvare pukov či 

kopijí, diadémy často s centrálnym Heraklovým uzlom, prípadne náhrudný šperk vo forme 

retiazok, spojených medzi prsiami práve Heraklovým uzlom188, medailóny s hlavičkami vo 

vysokom reliéfe i nové typy prsteňov189, náušnice so zvieracími a ľudskými hlavičkami či 

s rozetkovým terčom i záveskom v podobe okrídlenej figúrky190. Tou najväčšou 

technologickou inováciou helénistického šperku bola postupne sa objavujúca obľuba 

polychrómie, vykladania šperkov farebnými kameňmi či sklom, z ďalších výzdobných techník 
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je populárny napríklad ponorený email191. K základnému spektru antického šperku 

helénizmu patria diadémy, vence (nosili i muži), vlasové ozdoby, náušnice, korálky a závesky, 

náramky (nosené nad i pod lakťom) a prstene (tie tiež nosili aj muži). Náramky boli obľúbené 

hlavne v dvoch formách – jeden otvorený so zvieracími hlavičkami a druhý špirálový s hadími 

hlavičkami. Nosili sa na zápästí, predlaktí alebo širšie nad lakťom na paži. Prsteňov sa tiež 

nosilo niekoľko – jednoduché, dekoratívnejšie alebo pečatné192.  

Pri analýze stredoázijského šperku uvidíme, že ten nenachádza svoje paralely iba 

v helénistickom šperku, ale tiež u šperkov klasického obdobia (napríklad náhrdelníky z 

dutých koráliek s kužeľovitými koncami, masívne náhrdelníky so striedajúcimi sa kolieskami a 

dvojitými mesiacmi).  

Pokiaľ sa pozrieme na ikonografiu ženského gréckeho šperku, ten slúžil hlavne ku skrášleniu 

ženy a preto aj používaná ikonografia sa prirodzene spájala s ženskými božstvami, často 

práve s bohyňou Afrodítou, jej atribútmi a príbuznými božstvami či mytologickými 

postavami193. Afrodíta sa objavuje ako postava na lôžkach prsteňov alebo ako prívesok 

v tvare ženskej hlavičky. Eros je rovnako veľmi obľúbeným motívom na šperkoch194. Okrem 

Afrodíty sa objavuje aj Artemis, ako lovkyňa a olympská bohyňa, prípadne i v ďalších formách 

spojených s plodnosťou a svetom zvierat. U šperkov majú svoje miesto aj bohyne Demeter, 

Persefona a Athéna, tá najčastejšie ako socha alebo detail v štýle Athény Parthenos, 

prípadne sediaca postava195. Postava bohyne Athény sa často nachádza na šperkoch 

pochádzajúcich z periférií antického sveta ako určitý symbol helenizácie (aj v Strednej Ázii je 

Athéna často zobrazená na gemách prsteňov). Populárne sú takisto spodobenia okrídlenej 

ženskej postavy, pripomínajúce bohyňu Niké196. Pokiaľ sa pozrieme na motívy používané u 

mužského šperku, prevládajú skôr scény jazdy na koni, lovu, boja, motívy zvierat či 

fantastických tvorov. Zvieratá sa objavujú aj na ženskom šperku, najčastejši hady, levice, 

barany, býky, antilopy či kozy. Súčasťou výzdoby šperku boli často florálne motívy, napríklad 

listy jednotlivých rastlín sa spájali s konkrétnymi božstvami – dub bol zasvätený Diovi, oliva 
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Athéne, brečtan Dionýzovi, vavrín Apolónovi, myrta Afrodite197. Z ďalších rastlinných motívov 

sú u šperku obľúbené kvety, nažky, puky, prípadne listy palmy a akantu.  

 

Rímsky šperk (obdobie 1. – 2. storočia n. l.) 

 

Rímsky šperk vymedzeného obdobia, približne súčasný so šperkom, ktorému sa venuje 

dizertačná práce, vychádza z tradície etruského a neskorohelénistického šperku198. 

Prameňom pre šperk 1. storočia n. l. sú hlavne nálezy z Pompeí a Herculanea, ale ďalšie 

exempláre pochádzajú napríklad z athénskeho Pirea, južného Ruska či Cypru. Šperk 2. 

storočia n. l. je známy najmä z nálezov v provinciach, hlavne v Británii. Ikonografickými 

prameňmi, ktoré nám umožňujú poznať lepšie rímsky šperk, sú fajjúmske portréty a 

náhrobné plastiky z Palmýry199. Z helénistického šperku si ten rímsky odniesol záľubu 

v polychrómii, možným zdrojom obľuby vypuklých častí v rímskom šperku (1. storočia n. l., 

nálezy náramkov a náušníc z Pompejí a Herculanea) je pravdepodobne neskoroetruské 

umelecké remeslo200. K používaným dekoratívnym prvkom z nekovových materiálov patria 

perly a nerezané smaragdy, prípadne tvrdšie kamene ako akvamarín a topás. Tie sú často 

zavesené na šperku pomocou drôtikov, priehradky známe z helénizmu sa objavujú menej. 

Granulácia alebo filigrán sa príležitostne vyskytujú, email takmer vôbec (okrem Británie, kde 

je populárny). K spektru rímskeho šperku patria náušnice, náramky, retiazky a náhrdelníky, 

spony a prstene. 

Náhrdelníky sa najčastejši objavujú v dvoch formách. Prvá spája elementy vyrezané so 

zlatého plechu, striedajúce sa s korálkami z kameňov či skla. Druhý je tvorený retiazkou so 

zaveseným príveskom. Obľubu si získali prívesky vo forme lunuly s výčnelkami, obrátenej 

smerom dolu, či medailónu s mincou či kolesom201. V 1. storočí n. l. pokračuje obľuba bully.  

Na Východe zostávajú populárne náušnice so zvieracími hlavičkami, v polovici 1. storočia n. l. 

sa objavujú náušnice s horizontálnou tyčinkou a dvoma či troma vertikálnymi záveskami, 

ktoré pravdepodobne pochádzajú zo sýrskeho prostredia. V 2. storočí n. l. sa do popredia 
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dostáva prelamovanie, tzv. opus interassile, ktoré strieda popularitu hladkých zlatých plôch 

šperku 1. storočia n. l. Centrom výroby šperku mohli byť bývalé helénistické centrá 

Alexandria a Antiochia i samotný Rím202.  

 

Achajmenovský šperk 

 

Obdobie achajmenovskej Perzskej ríše trvalo od prvej polovice 6. storočia n. l. až po pád 

spôsobený Alexandrom Veľkým v roku 330 pred n. l. Oblasť Strednej Ázie bola súčasťou 

achajmenovského impéria, tradícia perzského umenia jej bola teda blízka. Prameňmi 

k poznaniu achajmenovského šperku sú hlavne tri bohaté nálezové celky – prvým z nich je 

depot z Pasargad, druhým nálezy šperku z hrobu nájdeného v Súzach a časť tzv. pokladu 

z Oxu.  Ďalšie nálezy šperku, ktorý má achajmenovský pôvod alebo spadá do 

achajmenovského vplyvu, pochádzajú z oblasti Anatólie a Gruzínska. Okrem vlastných 

nálezov šperku sú zdrojom informácií aj ikonografické pramene. Podľa nich môžeme 

povedať, že šperk bol nosený hojne nielen ženami, ale aj mužmi. Ten, ktorý sa nám dochoval, 

je pomerne kvalitný.  Často využíva efekt polychrómie, vykladania farebnými kameňmi, 

sklom, fajánsom, prípadne emailom. Tieto farebné dekorácie sú vkladané do priehradok, 

ktorých sústava často tvorí pravidelné ornamentálne vzory. K najpoužívanejším kameňom, 

ktorými sa šperky vykladali, patrili tyrkys, lapis lazuli alebo karneol203. Pôvod obľuby 

polychrómie mohol prameniť z Egypta, prípadne Assýrie. K šperkovému spektru patria 

náušnice, nákrčníky, náramky, nášivné doštičky. Náramky sa nosili a vyrábali v pároch, 

obľúbené boli hlavne tie so zvieracími hlavičkami na koncoch otvorenej obruče náramku. 

Telo náramku sa vyskytuje hladké, tordované alebo plasticky rebrované. Obruče 

achajmenovských náramkov sú charakteristicky omegovito prehnuté. Zo zvierat sa na 

koncoch náramkov vyskytujú barany, kozy, kačice, levy, prípadne z mýtických tvorov leví 

gryfovia204( levy s rohmi sa objavujú aj u niekoľkých neskorších šperkov z Tillja Tepe). 

Najznámejšími príkladmi achajmenovských šperkov sú náramky z  tzv. pokladu z Oxu zo 

zbierky Victoria and Albert Museum205. Na reliéfe z apadany v Perspepoli sa náramky 
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objavujú ako dar hneď u štyroch delegácií – Médov, Lýdov, Skýthov, 

Sogdijcov/Chorasmijcov206. Najobľúbenejšou formou náušníc bol tvar plného širokého kruhu, 

ktorý mal v hornej časti výrez s ihlou k prevlečeniu cez ucho. Ploché telo náušnice bolo často 

zdobené priehradkami s vloženými farebnými dekoráciami. Po obvode sa náušnica mohla 

zdobiť malými záveskami - guličkami alebo inými útvarmi. Ich telo bolo často doplnené 

ďalšími záveskami, alebo dekorované granuláciou či filigránom. Objavujú sa aj bohaté 

pektorály, zdobené v polychrómnom štýle do malých priehradok. Zo spektra korálok 

z rôznych materiálov boli populárne melónovité, sférické či súdkovité. Obľúbenými 

dekoračnými predmetmi, našitými na odev, boli jednoduché nášivky zo zlatého plechu či 

zložitejšie s priehradkami207. Táto tradícia mohla pochádzať z nomádskeho prostredia a jej 

obľuba pretrvať až na achajmenovský dvor.  

 

Šperk Parthskej ríše 

 

Parthovia, pôvodne Parnovia, patrili k indoiránskym kmeňom, príbuzným Skýthom. Po 

oddelení od skýthskeho kmeňa Dáhov sa medzi začiatkom a polovicou 3. stor. pred n. l.  

usadili v blízkosti hraníc Seleukovskej ríše a okolo roku 250 pred n. l. si podrobili seleukovskú 

satrapiu Parthiu (Parthava) pod vedením Arsaka. Ten sa o niekoľko rokov neskôr prehlásil 

kráľom a založil tak parthskú dynastiu Arsakovcov, ktorá bola zničená Sasánovcami až v 1. 

polovici 3. storočia n. l208. Rozsah Parthskej ríše sa v priebehu rokov menil, ale pokrývala 

približne územie dnešného Iraku a Iránu, susedila s územiami Strednej Ázie, zasahovala do 

politických udalostí, či ovládala časti týchto území. Parthské umenie bolo ovplyvnené 

helénistickou tradíciou. To platí aj v prípade šperku, ktorý v sebe spája nielen helénistickú a 

iránsku tradíciu, ale aj inšpirácie z ďalších rozsiahlych území (a ich obyvateľov rôzneho 

pôvodu), ktoré ovládali Parthovia, a vytvára tým vlastný originálny štýl. Všeobecne môžeme 

povedať, že ženský šperk vykazuje väčší vplyv helénistickej tradície, u mužského šperku sa 

zase výrazne prejavujú tradície nomádskeho šperku209. Šperk Parthskej ríše poznáme 
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z ikonografických prameňov, napríklad z reliéfov z Palmýry210, ktoré zobrazujú mužov aj ženy 

s veľmi bohatým šperkom, alebo z Hatry211. Ďalším prameňom sú parthské mince so 

zobrazeniami panovníkov. Vlastné nálezy parthského šperku pochádzajú z Dúra Európos, 

Ninive či Seleukie212.  

Colledge213 vidí na začiatku existencie Parthskej ríše u šperku vyšších vrstiev odkaz 

achajmenovskej tradície (náramky, opasky, nákrčníky), v neskoršom období sa v šperku 

mieša niekoľko vplyvov, z nich výrazný je vplyv helénistickej stredomorskej tradície214. Tá do 

parthského šperku priniesla granuláciu, filigrán, obľubu malých záveskov, použitie malých 

figurálnych búst zo zlatého plechu. Produkcia šperku v prvých storočiach n. l. potom spájala 

inšpirácie z helénistického i rímskeho šperku. Staroiránska tradícia (tradícia nomádskeho 

šperku Skýthov či ďalších kočovníkov) sa prejavila hlavne v obľube inkrustácie predmetov 

farebnými kameňmi v priehradkách. Veľký vplyv mala na celý parthský šperk i tradícia šperku 

Predného Východu. Pôvod spektra ďalších vplyvov siaha od Babylonu až do Gandháry215.  

Pre parthský šperk je typické použitie kĺbových závesov (u náušníc a nákrčníkov) a časté 

použitie vkladaných kameňov alebo skla do kovových lôžok216 (oválnych, pravouhlých, 

štvorcových, kvapkovitých), ale uprednostňujú sa oválne formy kameňov, leštené do podoby 

hladkého kabošonu. Priehradka má najčastejšie hladké okraje, zúbkované sa objavujú 

zriedka. Okraj môže byť širší alebo užší, širší okraj môže byť ponechaný hladký alebo býva 

ozdobený granuláciou. Miestnym novým iránskym typom šperku sú napríklad opasky 

vytvorené z pospájaných kovových terčov217.  Brigitte Musche označuje za parthský šperk i 

nálezy z Taxily či gruzínskej Mcchety218. 
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Tradícia šperku severozápadnej Indie 

 

Dnešný nezvykle bohatý indický šperk nám môže napovedať, akej dôležitosti sa šperky a 

ozdoby už od najstarších období tešili na juhu a v centre Ázie. Prvý veľký vrchol dosiahlo 

šperkárske umenie oblasti v dobe bronzovej s civilizáciami harappskej kultúry a centrami 

Mohendžodáro, Harappa a ďalšími. Z lokalít máme priame nálezy šperku, ale i ikonografické 

zobrazenia napríklad na terakotách. Podľa nich možeme usudzovať, že šperk bol už v tomto 

období masívny a nosený pomerne vo veľkom počte mužmi aj ženami219. Objavujú sa rôzne 

druhy koráliek kruhových aj podlhovastých tvarov nosených vo forme navlečených 

náhrdelníkov, výrobky z mušľoviny a perlete, kovové výrobky – zo zlata, striebra, bronzu. 

Náušnice sú jednoduché, zo zvinutých drôtikov. U ženských zobrazení sa často objavujú 

nánožníky, sústava šperkov zavesených na opasku, šperky v nose220. Objavuje sa špirálový 

motív. Táto obľuba bohatého šperku u mužských, ale viac u ženských postáv pokračovala 

v predmaurijskom a maurijskom období. Šperky tejto doby poznáme hlavne z voľnej 

skulptúry a reliéfov. U mužov sa podľa ikonografických prameňov dá predpokladať ozdoba 

turbanu, tesnejší nákrčník z okrúhlych koráliek, dlhší náhrdelník z viacerých radov koráliek 

s oddeľovačmi. U žien sa objavuje široké spektrum náušníc, náhrdelníkov, náramkov, 

nánožníkov a zdobených pásov221.  

V nasledujúcom indo-gréckom období sa v šperku oblasti prejavujú výrazné vplyvy 

stredomorskej tradície. Podľa analýzy R. G. Chandry sa ako novinky do oblasti dostali nielen 

vybrané typy šperkov a ikonografické motívy, ale i niektoré techniky, z nich najvýraznejšie je 

použitie granulácie222, ale tiež technika výroby retiazok zo zlatých drôtikov, vytváranie 

neviditeľných spojov u filigránu, vytváranie kvapky kovu na konci drôtikov, na ktorých sú 

navlečené korálky, či rozšírenie rytia gem z polodrahokamov. Zaujímavým príkladom použitia 

granulácie sú napríklad náušnice z Metropolitného múzea v New Yorku223, pochádzajúce 
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pravdepodobne z juhoindickej oblasti Ándhrapradéš z obdobia 1. storočia pred n. l. Forma 

náušnice v podobe uzlu nie je grécka, ale použitá bohatá granulácia má pôvod v gréckej 

kultúre (obr. 25).  

Najväčším náleziskom šperkov v stredomorskej tradícii i dokladov spracovania šperku je 

lokalita Taxila. Väčšina šperkov z nej je datovaná až do obdobia 1. storočia n. l. tesne pred 

ovládnutie mesta Kušánmi224. Okrem nej pochádzajú príklady vzácnych šperkov z Čarsady, 

Sahri Bahlol a ďalších lokalít. Nové motívy, ktoré sa dostali vplyvom stredomorského umenia 

do miestneho šperku, boli napríklad akantové listy, palmety, úponky viniča, ruže, zvitky, 

skákajúci koň, ženské postavy, okrídlené levy či sfingy, z božstiev Eros225. Z Taxily ale 

pochádzajú aj šperky indickej tradície. Typickým príkladom sú mohutné nánožníky z tenkého 

zlatého plechu226, ktoré poznáme aj z ikonografických prameňov227. Ako indický šperk sa 

často označuje aj retiazka, spojená medzi prsiami, ktorá sa vyskytuje u zobrazení Afrodíty 

alebo Erota i na Tillja Tepe228, aj keď sa vyskytuje v helénizme často aj v oblasti gréckeho 

vplyvu229. Za indické sa označujú hrebene, ktoré boli nájdené napríklad na Dalverzintepe, 

alebo Tillja Tepe. Doležitým prameňom k poznaniu šperku indickej tradície je jeho zobrazenie 

na skulptúre.  

 

Šperk v nomádskej tradícii Eurázie 

 

Šperk kočovníkov a ďalšie nálezy z rozsiahlych oblastí Eurázie pochádzajú vo väčšine 

prípadov z pohrebného kontextu. Rozšírený zvyk pochovávania významných členov 

spoločnosti s bohatou hrobovou výbavou pod navŕšené mohyly – kurgany nám umožňuje 

poznať materiálnu kultúru rôznych stepných nomádskych skupín v širokom časovom aj 

územnom horizonte. Spoločným znakom umenia, ktoré sa nám do dnešných dní dochovalo 

hlavne v podobe ľahko prenosných predmetov (zbrane, šperky, ozdoby, nástroje a ďalšie), je 

tzv. zverný štýl, výzdoba predmetov zvieracími motívmi v umeleckom remesle230. Obrazy 

spodobujú zvieratá divoké i domáce, bylinožravcov i šelmy, skutočné aj fantastické tvory. 
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Časté je zobrazenie súbojov. Štýl zobrazenia sa v závislosti od oblasti a času mení, od 

dynamického po statický, od realistického po štylizovaný.  

Okrem archeologických prameňov sa nám o živote a materiálnej kultúre nomádov a 

polonomádov zachovali aj písomné správy u antických či čínskych autorov, ktorí vo svojich 

dielach spomínali kmene, prichádzajúce do kontaktu s usadeným obyvateľstvom kvôli 

výmene a obchodu s tovarom231.  Nomádska kultúra síce vykazuje podobné prvky (závislé na 

spôsobe života), ale každá skupina mala svoje špecifiká a vlastnú identitu.  

Ozdoby nomádov východnej Eurázie (severnej a severozápadnej Číny) 

 

Z hľadiska vývoja i materiálnej kultúry Strednej Ázie je zaujímavá  oblasť severnej a 

severozápadnej Číny. Pre analýzu šperku sú z oblasti dôležité nálezy dekoratívnych 

predmetov zo zlata. V samotnej Číne zlato nebolo tak jednoznačným prvkom, ktorý by 

určoval vysoké postavenie – bol ním hlavne nefrit a predmety z neho232. Zlato bolo dostupné 

len v malých množstvách, nemohlo by uspokojiť náročné požiadavky pri rituáloch, 

pravdepodobne boli využívané hlavne jeho aluviálne zdroje. Bolo skôr používané k dekorácii 

iných predmetov, zasvätených osobám s vysokým postavením (napríklad nádoby z bronzu). 

Techniky ako výroba zlatých drôtikov, použitie retiazok loop-in-loop alebo granulácia sa do 

Číny pravdepodobne dostali sprostredkovane cez nomádov233. Granulácia sa v Číne 

nepoužívala pred 1. storočím pred n. l., ale objavili sa jej imitácie. 

Naproti tomu bolo zlato a predmety z neho vyrobené dôležité pre nomádske kmene, ktoré 

sídlili na severe a severozápade Číny234. Zaujímavé sú nálezy z oblasti Ordosu z obdobia 4. – 

3. storočia pred n. l., ktoré zahrňujú zlaté ozdoby pokrývok hlavy, náušnice, náhrdelníky a 

hlavne opaskové spony, vykladané farebnými kameňmi235. Príkladom je nález párovej 

opaskovej spony, ktorej predná strana zobrazuje zápas medzi diviakom a tigrom. Na zadnej 

strane, kde jasne vidíme stopy látky, ktorá tvorila podklad pri odlievaní technikou strateného 

vosku – stratenej textílie (obr. 27 – 28), je čínsky nápis, udávajúci váhu predmetu a 

zobrazený motív236. Je teda pravdepodobné, že predmet bol vytvorený čínskymi 
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remeselníkmi pre nomádskeho zákazníka za účelom výmeny, obchodu či daru237. Párová 

spona pochádza z 3. storočia pred n. l. telá zvierat sú ozdobené priehradkami s vloženými 

modrými kameňmi (obr. 26), podobne ako je tomu u predmetov z Tillja Tepe. Všeobecne sú 

obľúbené motívy fantastických tvorov s hlavou dravca, často postavené kompozitne. Podľa 

množstva nálezov môžeme usudzovať, že opaskové spony boli dôležitým indikátorom 

statusu, prípadne príslušnosti ku skupine.  

Na konci 3. storočia pred n. l. skupina Siung-nu zjednotila nomádske kmene stepí východnej 

Ázie na sever od Veľkého čínskeho múru (od provincie Liaoning na východe po Sinťiang) do 

silnej konfederácie, v tom istom čase sa k moci v Číne dostala dynastia Chan. Medzi 

nomádmi a vládnucou dynastiou bola vojenská rovnováha238. Aktivity Siung-nu v oblasti 

severnej Číny mali za následok migráciu Jüe-čchi (neskorších Kušánov) smerom na juh a 

západ do oblasti Strednej Ázie. Siung-nu umiestňovali do hrobov elity predmety zo zlata, 

striebra, prípadne cenné látky a kožušiny, nevŕšili ale nad hrobmi mohyly239. Dekoratívne 

predmety sú najmä odlievané do formy, často sa používala metóda strateného vosku a 

stratenej textílie. Významným predmetom i naďalej zostávajú opaskové spony či výzdoba 

celého opasku. Spony pochádzajú hlavne z hrobov oblastí severnej a severozápadnej Číny. 

Obľúbené motívy Siung – Nu sa v priebehu 2. a 1. storočia n. l. viac prikláňajú k realistickým 

zvieratám a postavám, zasadeným do kontextu krajiny. Populárny je obraz kopytníka u 

stromu, ktorý sa do oblasti dostal pravdepodobne z Blízkeho Východu240, častým tvorom na 

predmetoch Siung-nu bol drak s hlavou podobnou vlkovi – určitá koexistencia motívov zo 

stepi a Číny241. Niektoré prvky zo zlatých predmetov, prisudzovaných Siung – nu možeme 

nájsť u nálezov z Tillja Tepe i u sarmatských nálezov – inkrustácia modrými kameňmi, 

použitie vyššieho reliéfu, podobné lemovanie okraja priehradkami, priehradky v tvare sĺz po 

tele zvierat242.  

V polovici 1. storočia n. l. bolo impérium Siung-nu v rozklade a kmene boli postupne 

nahradení skupinami, známymi pod menom Xianbei. Niektorí členovia Siung-nu migrovali na 

západ do Strednej Ázie, ďalší zamierili do Ordosu243. Zmena sa prejavila aj v ikonografii 
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opaskových spôn, častým motívom je okrídlený koň, ale aj motív troch jeleňov244. Predmety 

sú odlievané alebo vytvorené zo zlatého plechu. Kovové predmety Siung-nu a Xianbei sú 

prevedením podobné, ale nie rovnaké – Xianbei sú viac abstraktné a geometrizované, 

objavuje sa u nich silný vplyv Baktrie a ďalších oblastí Strednej Ázie245.  

 

Sarmatské kmene – šperk a pohrebný rítus 

 

Kmene súhrnne označované ako Sarmati  podobne ako Sauromati alebo Skýthovia patrili 

k severoiránskej jazykovej skupine246. Skupiny Sarmatov boli v období od 3. stor. pred n. l. do 

polovice 3. stor. n. l. vedúcou silou oblastí severného Čiernomoria od Dunaja až po Ural247. 

Podľa literárnych a archeologických prameňov sa jednalo o rôzne kmeňové spoločenstvá, 

napríklad Sirakov, Aorsov, Jazygov, Roxolanov či Alanov248. Pohrebný rítus a predmety 

(šperky, zbrane, zrkadlá, ďalšie milodary), ktoré sa nachádzajú v sarmatských hroboch, 

vykazujú veľkú podobnosť so skúmaným materiálom zo Strednej Ázie.  

Z lokalít okolo ľavého brehu Donu a Azovského mora pochádzajú od pol. 2. stor. pred n. l. od 

Aorsov nálezy spojené s východným prostredím - meče s okrúhlou hruškou a šípky s trnom, 

nový typ bronzových zrkadiel s lemovaním po okraji a pravouhlé opaskové spony 

s prelamovaním a bojovými scénami či zobrazeniami tzv. baktrijskej ťavy, podobné ordoským 

bronzom249. Časté sú kamenné amulety, prípadne vo forme malých nádobiek, ako dekorácia 

slúži veľké množstvo záveskov vo forme zlatých platničiek. 

V 1. stor. n. l. sa v stepiach Donu objavuje nová skupina sarmatských kmeňov, Alani. V ich 

hroboch sa takisto objavuje pomerne veľké množstvo zbraní, meče, hroty kopijí, fragmenty 

šupinového panciera a konské postroje. Alanské kmene udržovali obchodné kontakty 

s bosporským kráľovstvom a gréckymi mestami. V ich hroboch sa často nachádzajú predmety 

stredomorskej proveniencie, hlavne nádoby z drahých kovov, ktoré sa sem mohli dostať 

práve obchodom, prípadne ako dary250.  
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K materiálnym dokladom kultúry Alanov patria hlavne bohaté nálezy z kurganov. Z oblasti 

okolo Donu sú známe kurgany so šachtovými hrobmi jednotlivcov, hlava mŕtveho smerovala 

na juh251. K tým najbohatším patria Kobjakovské kurgany, kurgan Chochlač (Novočerkask), 

ženský hrob z Alexandrovky/Rostova, Sadovyj kurgan (Novočerkask), z oblasti Kubane sú to 

kurgany medzi Stanica Kazanskaja a Stanica Voronešskaja a skupina kurganov zo Zubovsko-

Vozdviženskaja, kurgan Nogajčik (datovaný do 1. stor. pred n. l.252), k zaujímavým patrí aj 

nálezisko Sokolova Mogila na južnom Bugu253.  

Cenné predmety Alanov vykazujú prvky, ktoré sa objavujú aj u výrobkov stredoázijského 

umeleckého remesla. Uprednostňovaným motívom na šperkoch sú zvieratá a fantastické 

bytosti, ktoré sú prevedené v tzv. zlato-tyrkysovom štýle, teda v polychromnom štýle 

s bohatým vykladaním tyrkysmi a červenými kameňmi, vsadenými do zlatých priehradok254. 

Štýl je  viac statický v porovnaní so skýthskymi prácami,  figurálne scény vykazujú vysoký 

stupeň ornamentality, používa sa vysoký reliéf zo zlatého plechu. Príkladmi predmetov 

v tomto štýle sú okrem masívnych šperkov pošvy mečov alebo faléry konského postroja.  

V období  1. a 2. stor. n. l. sa v sarmatských hroboch podstatne zvýšila prítomnosť importov 

z Východu255. Predmety sa sem mohli dostať obchodom, prípadne ako dary, po tzv. severnej 

vetve Hodvábnej cesty, alebo si ich sem kmene priviezli v priebehu migrácie. Medzi 

predmety, ktoré sa radia k východným importom, patria zrkadlá (čínskeho pôvodu, podobne, 

ako v hroboch z Tillja Tepe či Koktepa pri Samarkande) , zbrane, šperky a ozdoby odevu či 

hodvábne látky256. Zbrane sú častým pohrebným darom nielen v mužských hroboch, okrem 

bohatého zdobenia puzdier zbraní (napríklad pošva dýky z Dači, podobná puzdrám zbraní z 

hrobu IV z Tillja Tepe257), obdobný typ dýky pochádza z kniežacieho hrobu z Porogi258, kde sa 

našli aj faléry a ďalšie súčasti konského postroja v zlato-tyrkysovom štýle. Ku ikonografickým 

motívom inšpirovaných východnými oblasťami sa radia zobrazenia na šperkoch v podobe 

drakov, saigy, jaka, prípadne baktrijskej ťavy, ako aj mužské postavy s jasnými východnými 

črtami v tvári.  
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Významné stredoázijské lokality s nálezmi šperku, nálezové celky259 

 

Tillja Tepe
260

 

 
 

Baktrijská lokalita Tillja Tepe sa nachádza v oblasti severného Afganistanu. Výskumy bohatej 

nekropoly v roku 1978 viedla sovietsko-afghánska expedícia na čele s Viktorom Sarianidim. 

Tá objavila blízko seba na vyvýšenom pahorku šesť hrobov s výnimočne bohatou pohrebnou 

výbavou, ktorá obsahovala viac ako 20 tisíc predmetov, vyrobených zo zlata (veľkú časť 

z tohto počtu tvoria nášivné pliešky jednoduchých tvarov, ktorými boli pošité odevy 

pochovaných, alebo látky, do ktorých boli zabalené ich telá pri pohrebe). Viktor Sarianidi 

predpokladal existenciu ďalších hrobov, jeden expedícia objavila vo výkopovej sezóne v roku 

1978, ale kvôli nedostatku času bol jeho ďalší výskum odložený. Archeológovia sa však ďalšie 

roky na lokalitu nevrátili vzhľadom k zložitému politickému vývoju krajiny.  Nekropola Tillja 

Tepe sa nachádza na dohľad lokality Jemši Tepe. Pohrebisko bolo vybudované na mieste 

bývalého chrámu ohňa.  

Všetky hroby boli zachované in situ bez poškodenia, len jeden z nich narušili drobné 

hlodavce. Spôsob pohrebu je u všetkých hrobov rovnaký - telo mŕtveho je uložené v drevenej 

rakve, v jednom prípade je ako rakva použitý vydlabaný kmeň stromu. Mŕtvi boli položení na 

chrbte s vystretými končatinami a zabalení vo viacerých vrstvách látky261, ich hlava 

smerovala na sever/východ. Hroby tvorí jednoduchá vertikálna a pomerne plytká šachta, na 

povrchu nie sú zreteľne označené (obr. 30 – rekonštrukcia pohrebu), okrem mužského 

hrobu, u ktorého sa pri výskume tesne pod povrchom našla lebka koňa. Tá pripomína 

podobný zvyk, který je bežný u iných nomádských pohrebov v oblasti Eurázie a severného 

Čiernomoria262. Ženské hroby boli umiestnené okolo jediného mužského pohrebu (hrob IV), 

dva najbohatšie ženské hroby (III a VI) sa nachádzali k mužskému hrobu najbližšie (obr. 29 – 

rozmiestnenie hrobov). Rekonštrukcia odevu zomrelých je zložitá – látky sa bohužiaľ 
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nedochovali, odev sa dá približne identifikovať na základe umiestenia nášivných plieškov a 

niektorých ďalších šperkov – opasku, párových i jednoduchých spôn, korún263. Napríklad u 

hrobu III môžeme rozlíšiť tri párové spony, ktoré sa našli umiestnené jedna na druhej, čo 

naznačuje určite tri vrstvy odevu. Pohrebná výbava pozostávala z bohatého šperku, 

v prípade mužského hrobu aj z honosne zdobených zbraní. Okrem veľkého množstva šperkov 

a spomínaných zbraní boli súčasťou výbavy amulety, mince a toaletné i každodenné potreby 

– zrkadlá (niektoré z nich čínskeho pôvodu), nádoby zo skla, kovu i keramiky. Celkovo sa na 

lokalite našlo 6 mincí, niektoré z nich sa nachádzali v ústach zomrelých a dokladajú tak zvyk, 

ktorý bol dobré známy a rozšírený v oblasti Stredomoria. Podľa Tibériovej mince264 sa 

obdobie pohrebov datuje asi do 2. pol. 1. stor. n. l (či 2. tretiny 1. stor. n. l.), ostatné mince 

boli staršie. Otázka, kto bol v hroboch pochovaný, je stále otvorená. Od pôvodnej Sarianidiho 

interpetácie, že tu boli pochovaní vládcovia jedného z kmeňov Jüe – čchi, neskorších 

Kušánov, sa dnes viac i vzhľadom k politickej situácii v Baktrii okolo polovice 1. stor. n. l. 

pripomína podobnosť predmetov parthskému prostrediu265, J. Boardman zase pripomína 

podobnosť a ikonografické motívy z oblasti ďalekého Východu na hraniciach Číny266. 

Väčšina šperkov z Tillja Tepe je vyrobená zo zlatého tvarovaného plechu v pomerne vysokom 

reliéfe, väčšie hladké plochy sa takmer nevyskytujú. Zaujímavým prvkom u šperkov je veľmi 

bohaté použitie vykladania tyrkysom, často sa taktiež objavuje granát, menej lapis lazuli, ale 

i iné materiály, napríklad jantár alebo perly. Tyrkys je vkladaný do lôžok v jednoduchých 

tvaroch, medzi ktorými prevláda jednoznačne tvar srdca (alebo srdcovitého listu267, ten je 

interpetovaný ako brečtan, jeden z atribútov/symbolov boha Dionýza), ďalej je rozšírený tvar 

kvapky či slzy, niekedy ohnutej, prípadne jednoduchšieho listu, vlnovky a krúžku. Zo 

sústavy týchto jednoduchých motívov je skladaná ďalšia dekorácia do formy roziet či iných 

zložitejších tvarov. Na šperkoch sa často objavujú postavy, zvieratá, bohato sú zastúpené 

rastlinné alebo ornamentálne motívy. Predmety, ktoré vzhľadom k zobrazeným motívom 

môžeme priradiť k zvernému štýlu, pripomínajú nálezy zo sarmatských kurganov z oblasti 

Čiernomoria. Zobrazenia na nich už stratili mnoho z pôvodne dynamického prejavu zverného 

štýlu, hlavným znakom je zdobnosť, vysoký a hustý reliéf, vykladanie kontrastným tyrkysom.  
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Celkovo je možné u nálezov z lokality rozlíšiť niekoľko inšpiračných zdrojov alebo miest 

pôvodu – od oblasti Číny a Mongolska cez Indiu, eurázijské stepi, parthský Irán až po 

Stredomorie. Predmety často vykazujú vplyvy z ďalekých oblastí, nezriedka ale prispôsobené 

miestnemu prostrediu – miestni šperkári tak mohli vnášať nový pohľad na tradičné vzory 

a prispôsobovať ich zákazníkom. Niektoré z predmetov mohli byť priamo importy, prípadne 

dedičstvo z predchádzajúcich období. Mnohé zo šperkov vykazujú známky nosenia, niektoré 

naopak mohli byť vyrobené špeciálne pre funerálne, prípadne rituálne účely. Vybrané 

elementy šperkov sú použité druhotne, to platí hlavne pre gemy vložené do šperkov či 

prívesky. Nasledujúci prehľad jednotlivých hrobov a krátka charakteristika ich výbavy 

poukáže na niektoré dôležité aspekty. 

Hrob I 

 

Podľa analýzy kostry mala pochovaná žena 20 až 30268 rokov a bola vysoká približně 158 cm. 

Zaujímavým nálezom z hrobu sú okrem zlatých šperkov a nášivných plieškov aj zlaté nite. 

Podľa ich polohy mohli byť spoločne s perlami a skupinou nášivných plieškov súčasťou 

vyšívanej dekorácie krátkého plášťa (obr. 31 – rekonštrukcia).  

Takmer celý odev ženy bol pravdepodobne rovnako ako u ďalších pochovaných bohato 

dekorovaný nášivnými plieškami rôzneho tvaru. Vynikajú z nich nápadné hviezdy, ktoré boli 

vyrezané zo zlatého plechu a dekorovali hruď zomrelej. Predpokladá sa, že žena mohla byť 

oblečená do dlhého odevu, siahajúceho až do polovice lýtok, pod ním mala užšie nohavice, 

kterých spodná časť bola zastrčená do topánok a zdobená niekoľkými nášivnými plieškami. 

Rukávy dlhého odevu boli celé pošité drobnými našitými plieškami. Na tomto odeve bol 

pravdepodobne ešte vrchný kratší plášť, ktorý sa v prednej časti zapínal jednoduchými 

okrúhlymi sponami s očkom a háčikom. Jeho súčasťou boli väščie nášivky pravoúhlého tvaru 

so zobrazením mužskej postavy s delfínom okolo krku.  

Hlavu ženy zdobila dekorácia, vytvorená zo zlatého plechu so záveskom v tvare polmesiaca, 

podobná nálezom ihlíc z ďalších hrobov, a jedna náušnica loďkovitého tvaru s geometrickou 

dekoráciou. Súčasťou pohrebnej výbavy boli toaletné potreby. Patril medzi ne slonovinový 

obal s púdrom či inou sypkou látkou a pletený košík s ďalšími kozmetickými látkami – 

úlomkami kameňa čiernej farby, malá strieborná nádobka s rytou florálnou dekoráciou, 
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železné klieštiky, pinzety a kostená palička s ostrými koncami. V blízkosti panvy sa našla 

poškozená minca , ktorú mohla držať mŕtva v ruke. Je datovaná približne do 2. štvrtiny 1. 

stor. n. l. 

Hrob II 

 

Pochovaná žena bola v čase smrti vo veku 30 až 40 rokov269. Spodná čelusť bola zaistená 

pásikom zo zlatého plechu. Umiestnenie nášivných plieškov umožnilo približnú rekonštrukciu 

odevu (obr. 32 – rekonštrukcia), ktorý bol najviac zdobený pozdĺž lemov šiat a na manžetách. 

Súčasťou odevu bola pravdepodobne vysoká pokrývka hlavy bohato dekorovaná zlatými 

nášivnými pliškami. Podobné tiary poznáme z ďalších nomádských hrobov z oblasti Eurázie – 

zo severného Čiernomoria či Kazachstanu270. Hlavu zomrelej ďalej zdobili dve ihlice, 

umiestnené na spánkoch, ktoré mohli držať pokrývku hlavy na vlasoch. Po oboch stranách 

hlavy mala nad ušami upevnené masívne spánkové prívesky, zobrazujúce postavu, ktorá po 

stranách drží draky. Na krku mala žena masívny náhrdelník zo zlatých a 

slonovinových koráliek. V  hornej časti tela na pravom a ľavom pleci boli súčasťou dekorácie 

odevu či náhrdelníku aj dve takmer identické figurky zlatých muzikantov z tenkého zlatého 

plechu.  

Súčasťou výzdoby hornej časti tela bola spona vo forme rozety s piatimi okvetnými lístkami. 

Jedna vrstva odevu bola v hornej časti uzavretá párovou sponou v tvare delfína, ktorý na 

chrbte nesie Erotka. Nad manžetami vrchného odevu sa nachádzali našité amulety – figúrka 

ryby zo sklenej pasty, dva modely nohy z lapisu lazuli, dva modely ruky, kamenný model 

sekery a astragalu. Na hrudi medzi prsiami bola umístněná rozmerná aplika zo zlatého plechu 

v tvare bohyne Afrodité. Na hrudi mala žena umiestnené zrkadlo čínského povodu. Zrkadlá 

sa našli aj v ostatných hroboch. Boli dvoch druhov – čínskeho pôvodu a miestneho pôvodu. 

Boli teda možno rituálnym predmetom k prechodu alebo užívaniu na druhom svete 

v posmrtnom živote. Na zápestiach mala žena dva náramky s otvorenými koncami zo zlata, 

plasticky zdobené antilopami, vykladané tyrkysmi. Na členkoch mala hladké nánožníky 

s rozširujúcimi sa koncami. 
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Pri nohách ženy bolo umiestnených viac predmetov - strieborná nádoba a pletený košík 

dekorovaný prelamovanými falérkami, v ktorom sa našli dve dýky v sibírskom štýle a železná 

sekerka. Mŕtva mala pri pravej ruke umiestnenú zlatý cylindrický predmet, pravdepodobne 

symbol moci či společenského postavenia. S prihliadnutím k nájdeným zbraniam sa táto žena 

niekedy označuje ako Amazonka. Je to jediný hrob z lokality, v ktorom sa nenašla žiadna 

minca. 

Hrob III 

 

Hrob III sú spoločne s hrobom VI najbohatšími ženskými pohrebmi na lokalite. Je orientovaný 

severojužným smerom a bol čiastočne narušený hlodavcami, ktorí posunuli alebo 

premiestnili niektoré predmety a znemožnili tak identifikáciu ich polohy na tele alebo šatoch 

(obr. 33 – možná rekonštrukcia). Žena ležala vo vystretej polohe, s hlavou smerujúcou na 

sever a položenou v zlatej miske,  čeľusť bola fixovaná prúžkom zlatého plechu. Jej vek sa 

odhaduje medzi 18 a 25 rokov271. Šperk zdobiaci hlavu bol veľmi výrazný - vysoká pokrývka 

hlavy bola ozdobená korunou z perforovaných obdĺžnikov zlatého plechu, ihlicami so 

záveskami a spánkovým záveskom s protómami koní. Krk zdobili dva šperky – hladký 

nákrčník s  rozšírenými koncami a náhrdelník z dutých zlatách perál, podobných typu, ktorý 

sa našiel už v hrobe II. Vzhľadom k tomu, že sa vo vrchnej časti hrudi sa našli 3 typy párových 

spôn, možeme usudzovať, že žena bola oblečená do minimálne troch vrstiev odevu. Masívna 

spona s mužskou postavou v zbroji mohla zopínať ťažší plášť, pod ňou sa našla párová spona 

s Erotkami jazdiacimi na delfínoch a jednoduchšia spona kvapkovitého tvaru s vloženými 

tyrkysmi. Okrem toho mala žena náramky, nánožníky, tri prstene a zdobené topánky 

s podrážkou, vyrezanou zo zlatého plechu. Nájdenú parthskú mincu mohla zomrelá mladá 

žena držať v ruke. Vedľa truhly v blízkosti hlavy sa našlo niekoľko keramických nádob a 

kozmetických nádobiek alebo nástrojov. Jedna z nádobiek bola zo zlata, takisto ako ďalšia 

s gréckym nápisom, pod ktorou bola Tibériova minca. Rovnako ako v predchádzajúcom 

prípade mala žena na hrudi položené čínské zrkadlo. V hrobe sa našlo ešte jedno zrkadlo 

s rúčkou zo slonoviny, tzv. baktrijský typ272, blízko neho tri strieborné fľaštičky a malý 

strieborný nástroj s gréckym nápisom. Ďalšia  strieborná nádoba bola položená pri ľavej 
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nohe zomrelej273. Z hrobu pochádza tiež poškodený hrebeň z kosti alebo slonoviny so 

zachovanou časťou reliéfnej výzdoby.  

Hrob IV 

 

Jediný mužský hrob na lokalite mal centrálnou pozíciu, okolo neho ležali ostatné ženské 

hroby. Archeológom sa pri výskume podarilo blízko pod povrchom objaviť lebku a kosti 

z predných nôh koňa, jediný vonkajší znak pohrebu, ktorý bol na lokalite objavený274. Muž 

bol pomerne vysoký (170 – 185 cm) a v čase smrti bol vo veku okolo 30 rokov.  Jeho hlava 

ležala na vankúši v zlatej rebrovanej miske s gréckym nápisom. Na hlave mal pokrývku, ku 

ktorej boli prichytené dva zlaté predmety – figúrka barana a stromu s množstvom záveskov 

(obr. 34 – rekonštrukcia). Oba predmety nadväzujú na rozšírenú nomádsku tradíciu, 

podobné motívy možeme nájsť u sarmatských hrobov275i v hroboch z oblasti hraníc Číny. 

Rekonštrukcie odevu muža sa líšia najmä v dĺžke vrchného kabátu. Sarianidi najskôr 

predpokladal dlhší kabát (podobne ako má Kaniška na sochách zo Surch Kotal), ďalšia 

rekonštrukcia zahrňuje kratší kabát tak, aby bolo možné v ňom bez problémov jazdiť na koni 

(napríklad podľa sôch zo Šami). Muž mal pravdepodobne nohavice prichytené dolu na 

nohách vyššími topánkami, ktoré boli okolo členkov ozdobené kruhovými sponami v čínskej 

tradícii. Okrem výraznej slávnostnej pokrývky hlavy mal muž nápadný nákrčník zo špirálovo 

stočených hrubých drôtov, ktorý bol vpredu ozdobený druhotne vloženou kameou s 

portrétom pravdepodobne významného muža z gréckobaktrijského obdobia. Jeho kabát bol 

zopnutý širokým zlatým opaskom s deviatimi medailónmi so zobrazením božskej bytosti, 

sediacej na levovi. Súčasťou mužskej výbavy boli zbrane (niekoľko dýk a meč, obr. 38 - 39), 

niektoré v bohato zdobených zlatých pošvách, vykladaných farebnými kameňmi. Meč 

podobný severobaktrijským nálezom mal položený na ľavej strane. Jedna dýka bola na pravej 

strane, druhá menšia so slonovinovou rúčkou na ľavej, podobne ako ďalšie dve malé dýky. 

Uchytenie dýk bolo asi podobné ako v hrobe sarmatského bojovníka z Porogi276. Mimo rakvu 

ležali dva nomádske luky s dlhým dostrelom, šípy s tulcami a malá kožená prenosná skladacia 

stolička s kovovými nohami – jasný znak vysokého postavenia zomrelého. V hrobe sa 
                                                           
273
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podobne ako u ďalších našlo veľké množstvo nášivných zlatých plieškov. Mnohé z nich mohli 

byť súčasťou úchytného systému zbraní. Niektoré predmety, ktoré sa v hrobe našli, odkazujú 

na parthské korene. Hrob zrejme patril významnému bojovníkovi a lokálnemu panovníkovi, 

ktorý sa hlásil k nomádskemu pôvodu alebo aspoň používal nomádske atribúty. V rakve ležali 

ešte ďalšie predmety, ktoré mohli byť súčasťou uzdy, a vypuklé reliéfne disky, ktoré mohli 

byť obdobou falér.  

Hrob V 

 

Hrob s číslom V patril ďalšej žene277 (obr. 35 – rekonštrukcia). Jej pohrebná výbava je 

v porovnaní s ostatnými hrobmi chudobnejšia, obsahuje i malé množstvo nášivných plieškov 

(preto sa nedá rekonštruovať odev), ale niekoľko výnimočných šperkov. Pravdepodobne sa 

jednalo o najmladšiu pochovanú ženu, mala okolo 20 rokov278. Menšia hrobová výbava by 

mohla poukazovať na jej iné postavenie – nemusela byť ešte vydatá. Hrob sa nachádzal 

v severnej časti pahorku. Telo v tomto prípade neležalo v rakve z drevených dosiek, ale vo 

vydlabanom kmeni stromu. Najvýraznejším šperkom je masívny pektorál, jeden z najkrajších 

šperkov z Tillja Tepe. Môže byť jedným z vodítok problematickej rekonštrukcie odevu, bol 

pravdepodobne prišitý na odeve, ktorý sa pod krkom neotváral. Ten doplňovali malé 

náušnice, zlatý plech držiaci čeľusť, náramok a nánožníky. Pri pravom boku bolo nájdené 

zrkadlo a zvyšky zlatom pošitej látky, pri pravej ruke ležal košík so striebornou kozmetickou 

nádobkou a háčikom. V hrobe sa nachádzala i strieborná trubička so zvyškami dreva – možno 

časť magického nástroja, žezlo, prípadne iný znak postavenia majiteľky. Okrem toho sa 

v priestore blízko hlavy mŕtvej našli korálky, figúrky, amulety, atragaly a niekoľko kameňov 

s rytým figurálnym zobrazením. Pri nohách sa nachádzala strieborná nádoba.  

Hrob VI 

 

V poradí šiesty z nájdených hrobov patril ďalšej žene a je druhým najbohatším ženským 

hrobom (obr. 36 – rekonštrukcia). Konštrukcia hrobu bola podobná ako u ďalších na lokalite. 

Žena vo veku približne 20 rokov bola vysoká 152 cm. Lebka ženy bola cielene deformovaná, 

podobne ako lebka princezny z Koktepe, táto deformácia bola stredoázijskou zvyklosťou a 
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odkazovala na príslušnosť k vyšším vrstvám spoločnosti279. Hlava ženy bola ozdobená zlatou 

korunou a ležala v plytkej striebornej mise, na ušiach mala náušnice s Erotkami, čeľusť bola 

zaistená tenkým pásikom zlatého plechu. Koruna sa dala bez problémov prenášať po 

rozdelení na jednotlivé časti. Bohatá výzdoba v oblasti hlavy bola doplnená dvoma 

rovnakými sponami a spánkovými záveskami s ženskou božskou postavou. Žena mala 

v ústach striebornú parthskú mincu, prerazenú panovníkom Sapadbizom280. Krk zdobil 

náhrdelník z masívnych dutých periel, podobný ako v ďalších dvoch hroboch lokality. Živôtik 

odevu bol zdobený väčšiou aplikou so zobrazením bohyne Afrodity. Ďalšia vrstva šiat bola 

zapnutá párovou sponou so zobrazením zaujímavej scény –Dionýza s manželkou Ariadné na 

levovi. Prednú časť odevu zdobili ďalšie pliešky rôznych tvarov: zlaté trubičky, trojlístkové 

ornamenty, konvexné pravouhlé pliešky, okrúhle pliešky s krídelkami. Žena mala na hrudi 

položené strieborné čínske zrkadlo. Ďalšie zrkadlo, tentoraz so slonovinovou rúčkou, ležalo 

pri jej nohách spoločne s ďalšou striebornou nádobou. Zápästia zdobili dva náramky s levými 

hlavičkami. Prostredník ľavej ruky niesol zlatý prsteň s červenou gemmou s jemným profilom 

mužskej postavy. V ľavej ruke držala žena ďalšiu parthskú mincu, v pravej mala odznak 

svojho postavenia, predmet pripomínajúci žezlo. Na oboch členkoch mala nánožníky, 

topánky boli pošité plieškami. Vedľa rakvy bol položený prútený koš s kozmetickou výbavou, 

v ktorom sa našlo niekoľko predmetov: malá keramická nádobka, miniatúrne nože a pinzety 

zo železa, dve slonovinové a dve strieborné nádobky a tri sklené nádobky.  

 

V Tillja Tepe bolo v ženských hroboch nájdené okrem šperkov pomerne veľké množstvo 

ďalších predmetov, patriacich k toaletnej výbave – nádobky zo zlata, striebra, slonoviny, 

v ktorých sa našli zvyšky kozmetických látok, nástroje ako špachtle a pinzety. Nasledujúca 

tabuľka podáva prehľad o druhoch a prípadne počtoch šperkov a ďalších predmetov, ktoré 

sa našli v jednotlivých ženských hroboch na lokalite.  Je zaujímavé, že z najbohatších 

ženských hrobov III a VI, v ktorých mali obe ženy zlatú korunu či diadém a dva páry ihlíc, 

ktoré mohli zložitejšiu pokrývku hlavy lepšie prichytiť na vlasy. Z oboch týchto hrobov 

pochádzajú vždy po dve mince a dve zrkadlá, v ostatných ženských hroboch sa mince nenašli. 
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  Hrob I Hrob II Hrob III Hrob V Hrob VI 

Koruna/zlaté pliešky na pokrývke hlavy     X   X 

Spánkové závesky   XX X   XX 

Ihlice X XX XXXX   XXXX 

Náušnice X   XX XX XX 

Náhrdelník duté korálky   X X   X 

Pektorál       X   

Nákrčník     X      

Retiazka X         

Aplika   X      X 

Spona - jedna časť X X X   X 

Spona - párová X X XXX   X 

Náramky   XX  XX X XX 

Nánožníky   XX   XX XX 

Prsteň X XXX XXXX XX X 

Intaglia samostatná     XX     

Zrkadlo čínske   X X   X 

Zrkadlo baktrijské     X X X 

Nádoba kovová    X XXX X XXXX 

Nádoba kozmetická X   XXX X XX 

Nádoba keramická     X   X 

Minca     XX   XX 

 

Medzi nálezmi vynikajú zrkadlá, z nich je niekoľko čínskej proveniencie. Tieto zrkadlá sa našli 

položené na hrudi žien. Okrem nich pochádza z lokality aj niekoľko zrkadiel so stojanom 

pravdepodobne miestneho typu. Vzhľadom k ich umiestneniu v hroboch boli asi dôležitou 

súčasťou rituálov a kultu. Len v oblasti východnej Európy bolo nájdených v sarmatských 

hroboch 17 čínskych zrkadiel alebo ich imitácií281. Výhradne sa nachádzajú v hroboch 

strednej a neskorej sarmatskej doby (1.stor. n. l. - pol. 3. stor. n. l.), aj keď boli vyrobené 

v 2./1. stor. pred n. l. Zrkadlo určite aj tu predstavovalo dôležitý rituálny predmet, niekedy je 

cielene do hrobu vložené poškodené. Legendárne čínske zrkadlá majú najčastejšie tvar disku, 

ktorý má jednu stranu leštenú a druhú zdobenú v nízkom reliéfe. V centrálnej časti reliéfnej 

strany sa nachádza hemisférická úchytka, ktorá je perforovaná. Okolo nej sa 

v koncentrických kruhoch rozvíja výzdoba. Výzdoba čínskych zrkadiel často využíva 
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geometrické, florálne a menej figurálne motívy. Každý obraz mal viac významových rovín. 

Poznáme napríklad astronomické zrkadlá, zrkadlá s prajným nápisom po obvode, zrkadlá so 

špecifickým vzorom. Materiálom je nezvyčajný biely bronz, ktorého farba vzniká vyšším 

obsahom olova a cínu. Sú známe aj čierne zrkadlá, vyrábané podobným spôsobom, až na 

čierny povlak na povrchu, ktorý vzniká vlešťovaním neznámej látky do povrchu zrkadla. 

Zvláštnosťou u čiernych zrkadiel je ich odolnosť voči korózii. Jedným z vrcholných období 

výroby týchto zrkadiel bola doba vládnutia dynastie Chan. Produkcia zrkadiel ako veľmi 

lukratívnych predmetov bola kontrolovaná štátom. Okrem samotnej Číny je veľká 

koncentrácia týchto nálezov v oblasti Fergany, tri pochádzajú z Tillja Tepe v severnom 

Afganistane a významnou je už spomínaná oblasť Čiernomoria. Dôkazom obľúbenosti 

čínskych zrkadiel je ich imitácia, matrice boli nájdené napríklad v Tanais či v oblasti Fergany. 

Okrem čínskych zrkadiel sa v hroboch z Tillja Tepe našli spomínané zrkadlá baktrijského typu.  

Pomerne masívne bronzové zrkadlá diskovitého tvaru majú po obvode hemisférickú lištu, 

v centre zadnej časti vypuklinu a dutú časť, ku ktorej sa pripevní rúčka, prípadne stojan. Typ 

je pomerne rozšírený hlavne v hroboch od pol. 1. stor. do pol. 2. stor. n. l., okrem Tillja Tepe 

a Strednej Ázie pochádzajú z oblasti Čiernomoria (obr. 37 – zrkadlá z Tillja Tepe).  

 

 Dalverzintepe
282

 

 

 

Lokalita s plochou približne 28 hektárov leží v oblasti Surchandarje asi 60 km 

severovýchodne od Termezu. Prvý sídelný útvar bol postavený na prírodnej plošine v 3. - 2. 

stor. pred n. l. Predpokladá sa, že múry grécko - baktrijskej pevnosti obklopili už existujúcu 

zástavbu nepravidelného tvaru s priemerom 170 – 300 m. V južnej časti mesta sa nachádzala 

citadela. Deštrukcia tejto fázy sa spája s inváziou nomádskych kmeňov v období 140 – 130 

pred n. l. K obnoveniu osídlenia došlo v ranokušánskom období. Postavené hradby 

vymedzovali plochu veľkú 32,5 ha v tvare štvoruholníka. Nové fortifikácie boli postavené na 

zvyškoch starších základov. Staršie mesto tak slúžilo ako citadela nového. Sídlo prosperovalo 

hlavne v 2. - 1. pol. 3. stor. n. l. Malo pravidelnú zástavbu. V centre stála budhistická svätyňa, 

pri severnej stene hradieb svätyňa lokálnej bohyne. Sídlo bolo pravdepodobne zničené v 2. 
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pol. 3. stor. n. l. Sasánovcami. V období raného stredoveku, 6.- 7. stor. n. l., citadela krátky 

čas slúžila ako neopevnené sídlo a zvyšná časť zničeného mesta ako pohrebisko. Výskum v 

rokoch 1968 – 1972 prebiehal v bohatej štvrti mesta, objekte označovanom Дт-5283. Ten bol 

tvorený komplexom 22 miestností, zoskupených do menších blokov. V miestnosti 13 sa našla 

nepoškodená keramická nádoba, v ktorej bolo ukrytých 150 zlatých  predmetov. Celý súbor 

je datovaný do 2. polovice 1. stor. n. l. 

 
Okrem zlatých polotovarov tvorilo poklad niekoľko šperkov vysokej umeleckej hodnoty. 

Poklad obsahoval tri zlaté náušnice284. Dve majú podobnú konštrukciu - oválne alebo 

trojuholníkové telo vytvorené zo zlatého drôtu kruhového prierezu. Telo tretej náušnice tvorí 

dutý kvalec. Ďalšie šperky zo súboru sú nákrčníky285. Prvým je zdeformovaný nákrčník 

z hladkého zlatého drôtu kruhového prierezu, s rozširujúcimi sa trúbkovitými koncami. 

Ďalším je zlatý nákrčník s centrálnym pravouhlým lôžkom s vloženou gemou (intagliou). Jeho 

telo je tvorené dvojicou neohybných polkruhov, každý z nich vznikol vzájomným spojením 

troch trubičiek po celej dĺžke tela. Intaglia z granátu oválneho tvaru vložená do lôžka 

zobrazuje pomerne schématickú mužskú hlavu z profilu, interpretovanú ako zobrazenie 

Herakla286, použitú druhotne, pôvodne bola asi súčasťou prsteňa287. Posledný náhrdelník je 

vytvorený z piatich retiazok, z nich každá je spletená z 8 zlatých drôtov. Spolu sa spájajú na 

oboch koncoch, do dvoch masívnych cylindrických objímiek, ozdobených po celom povrchu 

pokrytý menšími kruhovými lôžkami s vloženými zelenomodrými tyrkysmi a tmavočervenými 

granátmi (almandínmi). Náhrdelník sa nosil pravdepodobne objímkami vpredu, kde sa 

pripájali na centrálny, dnes stratený medailón. Ikonografické zobrazenia šperku pochádzajú 

napríklad z gandhárskej plastiky či mincí indoparthských i parthských panovníkov288. 

K pokladu patrí zlatá kruhová pracka289. Pripomína predmety v zvernom štýle. Centrálny 

obraz tvorí zviera s veľkými ušami, skrútené do kruhu. Okolo neho sa nachádzajú otvory pre 
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inkrustáciu. Súčasťou nálezu sú náramky zo stočeného drôtu obmotané špirálami290 

či trúbkovité s rozšírenými koncami291. 

 

Taxila 

 

 Taxila sa nachádza v oblasti severozápadného Pakistanu, starovekej Gandháre. Staršie 

osídlenie lokality bolo situované na pahorok Bhir, vo východnej časti sa nachádzala 

rezidenčná časť, západná bola určená k ceremoniálnym účelom. Po ovládnutí oblasti Grékmi 

sa osídlenie presunulo na druhý breh rieky na pahorok Sirkap, kde osídlenie pretrvalo až do 

konca šaksko-parthského obdobia po pol. 1. stor. n. l. Po tom, ako mesto po polovici 1. stor. 

n. l. ovládli Kušání, sa osídlenie presunulo severným smerom k lokalite Sirsuk. V Taxile sa 

našiel značný počet honosných zlatých a strieborných predmetov, ale i veľké množstvo 

šperku z bežných materiálov (prstene, ihlice) a koráliek z rôznych častí a vrstiev (Bhir, Sirkap, 

Sirsuk). Na lokalite sa našlo celkovo 213 kusov honosného šperku, z nich väčšina je vyrobená 

zo zlata. 180 kusov pochádza z neskorších vrstiev Sirkapu a sú datované do 1. stor. n. l. 

Ďalších 27 kusov pochádza z Bhiru a sú datované od 5. do 2. stor. pred n. l. Šesť pochádza 

z častí lokality Dharmarájika, Jaulian a Giri. Štýlovo je väčšina šperku podobná gréckemu a 

gréckorímskemu šperku, to aspoň platí pre šperk z Bhiru a väčšinu šperku zo Sirkapu. 

Niektoré z nich vykazujú indickú či eurázijskú nomádsku inšpiráciu. Spektrum predmetov 

z bežných materiálov tvoria náramky, krúžky, náušnice, závesky náušníc, prívesky, brošne a 

spony v časovom rozsahu od 3. stor. pred n. l. do 5. stor. n. l. U náramkov sa objavujú 

jednoduché tvary z drôtu bez výzdoby s nezomknutými koncami i uzavreté, tordované, so 

špirálami, umožňujúcimi úpravu obvodu, páskové náramky s výzdobou po povrchu (email, 

pozlátenie), medené napodobujúce vzory zo slonoviny alebo perlete292.  
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Tacht-i-Kuwad (predpokladané miesto nálezu pokladu z Oxu
293

) 

 

Pôvod jednej z najdôležitejších zbierok achajmenovského perzského, či baktrijského 

spracovania kovu je zaujímavý a nie úplne vyjasnený. Dnes je súbor okolo 170 predmetov 

vyrobených zo zlata a striebra, označovaný ako Poklad z Oxu, vystavený v Britskom múzeu 

v Londýne. Súbor obsahuje nádoby, votívne doštičky, sošky či šperky, a zvykne sa datovať do 

5. - 4. stor. pred n. l., ale patria sem takisto predmety staršie (7.stor. pred n. l.) či naopak 

mladšie, jedným z príkladov je helénistická náušnica (až 2. stor. pred n. l.). Keďže súbor 

pozostáva z predmetov zozbieraných počas dlhšieho časového úseku a nájdených údajne na 

jednom mieste, dá sa predpokladať, že by sa mohlo jednať o chrámový poklad, uložený do 

zeme asi v priebehu 2. stor. pred n. l.294.   Za najpravdepodobnejšie miesto nálezu sa 

považuje lokalita Tacht-I-Kuwad, ktorá sa nachádza v južnom Tadžikistane na brehu rieky 

Amudarje - Oxu, starovekej Baktrii, asi 5 km od sídla Tacht-I-Sangin s chrámom ohňa295. 

Cesta predmetov do Britského múzea bola dlhá. Samotný poklad bol objavený približne 

v roku 1877 a skoro sa dostal do vlastníctva obchodníkov z Buchary, ktorí plánovali cenné 

predmety predať na trhoch v Indii. Pri preprave pokladu z Kábulu do Péšaváru boli zajatí 

lupičmi, ale šťastnými okolnosťami boli spolu s väčšou časťou pokladu zachránení britským 

dôstojníkom Burtonom. Ten od obchodníkov odkúpil jeden z náramkov, ktorý dnes patrí do 

zbierok Victoria and Albert Museum (ale je dlhodobo zapožičaný do Britského múzea a tu aj 

vystavený296). Zvyšné časti pokladu sa objavili na trhoch v Ráwalpindí, odkiaľ sa ich 

v priebehu nasledujúcich rokov podarilo získať Sirovi A. Cunninghamovi (riaditeľ 

Archaeological Survey of India) a Sirovi A. Wollaston Franksovi (kurátor Britského múzea), 

ktorí predmety potom darovali Britskému múzeu. Problémy súvisiace so získaním pokladu a 

jeho autenticitou boli nasledujúce:  

1) Predmety boli odkúpené od jednotlivých obchodníkov, preto sa presne nedalo určiť, aké 

pomerné množstvo z pôvodného pokladu sa dnes v zbierkach nachádza. Už v čase 
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 K pokladu z Oxu Dalton 1926, z novších prehľadových publikácií napríklad katalóg Curtis- Talis 2005. Časť 
vytvorená podľa článku Belaňová 2008a.  
294

 Dalton 1926, 16, Pfrommer 1990, 122. 
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 bližšie informacie v Литвинский-Пичикян 2000, Литвинский 2001. 
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 Curtis- Talis 2005, 139. 
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zachránenia časti pokladu Burtonom sa zdá, že mohol obsahovať ¾ pôvodného množstva, 

niektoré predmety teda mohli byť v tom čase už roztavené či rozpredané297.  

2) Dá sa prepokladať snaha miestnych remeselníkov, ktorí poklad odkúpili, sfalšovať niektoré 

predmety. To sa však väčšinou podarilo odborníkmi rozpoznať na základe určitých štýlových 

odlišností, nedokonalého imitovania vzoru, často však zreteľne nižšou kvalitou umeleckého 

prevedenia predmetu298. Prítomnosť imitácií umeleckých diel s historicky vypovedaciou 

hodnotou predsa len nie je v muzejných zbierkach299výnimočným fenoménom.   

3) Otázkou takisto zostáva, či niektoré predmety, ktoré môžeme s istotou považovať za 

originály, nepochádzajú z iných nálezísk ako Tacht-I-Kuwad. Obchod so starožitnosťami zo 

vzácnych kovov musel byť na konci 19. storočia na ázijských trhoch výnosný a predmety od 

Oxu tu rozhodne nemuseli byť ojedinelými. K otázke originality pokladu (či k možnosti nálezu 

takého veľkého celku na jednom mieste) sa dá povedať, že predmety vykazujú veľké 

podobnosti s nálezmi neskoroachajmenovského šperku in situ objaveného hrobu zo Súz300 

(boli nájdené až okolo roku 1901, takže inšpiračným zdrojom pre vytvorenie oxijských 

predmetov byť nemohli).  

Okrem nádob, sošiek a votívnych doštičiek patrí k pokladu množstvo šperkov: prstene, apliky 

a v neposlednom rade značné množstvo náramkov či nákrčníkov so zvieracími hlavičkami.  

Môžeme tu nájsť náramky alebo fragmenty s hlavičkami levov, gryfov,  baranov, kôz, kačíc a 

býčích protóm. Novým prvkom u náramkov achajmenovského obdobia je časté využitie 

kontrastu medzi zlatom a zdobením farebným emailom alebo kameňmi v priehradkach.  

Príkladom tohto trendu je  dvojica zlatých náramkov s levími gryfmi (obr. 40), datovanými do 

5. - 4. stor. pred n. l.301. Fantastické tvory majú hlavu a krídla orla, telo a predné nohy leva a 

na rozdiel od náramkov z predchádzajúceho obdobia získavajú rohy a zadné nohy kozy. 

Gryfovia sú zachytení v momente pohybu, skoku, s natiahnutými končatinami, predné 

končatiny sú vymodelované samostatne, zadné svojím tvarom sledujú hladkú obruč tela 
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 Dalton 1926, 14- 16. 
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 Dalton 1926, 16. 
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K problematike falz vo svetových muzejných zbierkach napríklad Muscarella 2013.  
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 Hrob bol nájdený na akropole lokality francúzkou expedíciou, momentálne je uložený v Museé de Louvre 
v Paríži, bližšie informácie v Harper – Aruz – Tallon 1992. 
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 fotografie a bližšie informácie k predmetu prístupné tiež na: 
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/g/gold_griffin-headed_armlet.aspx 
(stiahnuté 10. 10. 2014)  

http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/g/gold_griffin-headed_armlet.aspx
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náramku. Ornamentálne krídla nekopírujú tvar náramku, ale zreteľne vystupujú z jeho línie. 

Náramok je vytvorený z viacerých, dodatočne spojených častí. Hladké telo je v strednej časti 

konkávne prehnuté. Trojrozmerní gryfovia boli dekorovaní množstvom priehradok, celkový 

dojem z predmetu bol teda  umocnený pôvodným farebným vykladaním. Celé telo náramku, 

ako aj figurálne hlavičky sú duté, čo sa vypozorovalo na poškodení povrchu. Jednotlivé časti 

predmetu (okrem krídel a priehradok na nich) boli odliate na hlinené jadro technikou 

strateného vosku, po odliatí prešli ešte menšími povrchovými úpravami302. Priehradky 

určené k vyplneniu sklenou pastou alebo farebnými kameňmi boli vytvorerné viacerými 

spôsobmi. V niektorých sa našli fragmenty lapisu lazuli. Náramky svojím nezvyčajne 

náročným umeleckým prevedením a dôrazom na detaily dokazujú výnimočnú zručnosť a 

estetický potenciál zlatníkov achajmenovského obdobia.  Dokonca sa dá povedať, že patria 

k technicky najnáročnejším predmetom z celého pokladu. Vysokú kvalitu môžeme pozorovať 

aj u ostatných náramkov pokladu, ktoré sú takmer všetky vyrobené zo zlata.  Ďalším 

zaujímavým predmetom z pokladu s relevantným zobrazením je zlatá ozdoba odevu 

s hrotom v tvare levieho gryfa s telom kozorožca303(obr. 41). Okrídlené telo tvora je 

ozdobené niekoľkými jamkami, ktoré pôvodne mohli byť inkrustované. Predmet reflektuje 

skýthsko- sibírsky štýl v pomerne statickej podobe a dokazuje obľubu motívu fantastických 

tvorov aj v zvernom štýle eurázijskej oblasti. Jeho chvost má ale takmer srdcovizý tvar a tvar 

jeho krídel pripomína napríklad krídla Afrodity na aplike z Tillja Tele. Z neskorších šperkov, 

ktoré spadajú do obdobia skúmaného prácou, patrí napríklad vyššie spomenutá náušnica 

z gréckobaktrijského obdobia, inšpirovaná helénistickým umením.  

Predmety zo zbierok  Múzea Miho304  

 

Nejasnosti okolo pôvodu tzv. Pokladu z Oxu napomáhajú vzniku rôznych hypotéz spojených 

so zbierkou zlatých predmetov z japonského Múzea Miho, ktorá samo múzeum označuje  

ako Poklad Baktrie, prípadne ako Poklad z Uxu II. Zbierka obsahuje podobné spektrum 

predmetov, ako Poklad z Oxu (množstvo náramkov so zvieracími hlavičkami a iných šperkov, 
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 Curtis- Talis 2005, 135-136. 
303

 fotografie a bližšie informácie k predmetu prístupné tiež na: 
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/e/ornament_from_oxus_treasure.as
px (stiahnuté 10. 10. 2014). 
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 k pokladu Baktrie podrobnejšie v: Inagaki 2002. 

http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/e/ornament_from_oxus_treasure.aspx
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zlaté doštičky, sošky). Múzeum udáva, že predmety získalo na aukciách pred rokom 1997, 

takže presná proveniencia, ako aj cesta predmetov na aukcie nie je známa. Tento fakt 

vyvoláva isté pochybnosti o pravosti zbierky, na druhej strane je však potrebné zdôrazniť 

výnimočnosť v počte predmetov a kvalite práce. V prípade, že by sa jednalo o originály, 

teória, že by oba poklady mohli byť súčasťou jedného súboru305, ktorá bola publikovaná, pri 

bližšom štylistickom rozbore predmetov nevyzerá byť pravdepodobnou.  Poklad Baktrie 

predstavuje viac prácu v helénistickej tradícii, na rozdiel od prevažne achajmenovského 

pokladu z Oxu.                    

Kampyrtepa306  

 

Sídlo datované do 3./2. stor. pred n. l. – 2. stor. n. l. leží v oblasti Surchandarje, asi 30 km 

západne od Termezu, na brehu rieky Amudarje (južný Uzbekistan). Opevnená časť lokality 

pokrýva plochu približne 4 hektáre. Mesto tvorili tri časti – citadela, vlastné mesto chránené 

širokými hradbami s pravouhlými vežami a predmestie mimo opevnenú časť. Budovy na 

citadele pozostávajú z viac ako 100 miestností zoskupených do štyroch blokov, ktoré sú 

vzájomne oddelené koridormi. Výskum na lokalite prebiehal v niekoľkých fázach – najskôr 

v rokoch 1979 - 1992, potom od roku 2000. Z lokality pochádza množstvo nálezov ozdôb 

a šperku, väčšina je z bežne dostupných materiálov, v spektre šperkov nechýbajú ihlice, 

prstene, korálky, náramky či rôzne závesky a amulety. Nájdené ozdoby tvoria základ 

klasifikácie severobaktrijských šperkov od V. Lunevy307. 

Zartepa308  

 

Lokalita sa nachádza asi 14 km severozápadne od Starého Termezu. Značnou rozlohou 16,9 

hektárou patrí k najväčším sídelným areálom z obdobia okolo prelomu letopočtov v oblasti 

dnešnej juhouzbeckej Surchandarje. Pôdorys lokality je takmer pravouhlý, takmer štvorcový, 

sídlo bolo chránené hradbou s polkruhovými vežami po obvode a z troch strán obklopené 

valom a priekopou. V severovýchodnej časti mesta sa nachádza citadela (120 x 120 m), 
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 Viac dva články uverejnené v roku 2008: Пичикян 1998/1, Пичикян 1998/2. 
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 stručný popis lokality podľa Абдуллaeв - Pтвеладзе – Шишкинa 1991, 113. 
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 K nálezom z Kampyrtepa ďalej napríklad Лунева 2000, Лунева 2001, Лунева 2002, prípadne Левушкина 
2002. 
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Podľa Абдуллaeв - Pтвеладзе – Шишкинa 1991, книга 1, 148, книга 2, 17. 
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menšia opevnená štruktúra (60 x 60 m) stála aj v juhovýchodnej časti. V blízkosti oboch 

výrazných prvkov sa nachádzajú po dve vstupné brány do mesta. Vznik lokality sa datuje do 

1. stor. pred n. l. – 1. stor. n. l., najväčší rozkvet potom spadá do obdobia 2. - pol. 3. stor. n. l. 

Neskôr bolo mesto okupované Sasánovcami. V poslednej fáze osídlenia (kon. 4.- pol. 5. stor. 

n. l.) vládli mestu Kidariti, úplne opustené bolo sídlo v 6. stor. n. l. Z lokality pochádza viac 

nálezov šperku, medzi nimi vynikajú počtom i svojím tvarom kostené ihlice, ktoré tvoria 

základ typológie stredoázijských kostených ihlíc Zavjalova309.  

Pohrebiská južného Tadžikistanu (Aruktanské, Babašovské, Tulchar, 

Biškentské IV-VII310 ) 

 

Významné pohrebiská starovekej severnej Baktrie sú situované hlavne v povodí rieky 

Kafirnigan v Biškentskej doline (dnešný južný Tadžikistan). A. M. Mandelštam preskúmal 219 

kurganov z celkového množstva 384 na Tulcharskom pohrebisku a 11 z 286 hrobových 

celkov Aruktanského pohrebiska. Expedícia pod vedením B. Litvinského pokračovala 

s výskumom na Biškentských pohrebiskách IV – VII. Pohrebisko IV sa nachádza 6 km severne 

od Tulcharu (skúmaných 30 z 250 kurganov), ďalšie známe pod číslom V je situované len 600 

m od Tulcharu (skúmaných 75 zo 150 kurganov). Biškentské pohrebisko VI sa nachádza 

v blízkosti Tulcharského (6 km severne) a expedícia preskúmala 28 z 60 kurganov, posledné 

z Biškentských pohrebísk, VII, leží neďaleko od predošlého VI a skúmalo sa na ňom 12 

kurganov z celkového množstva 70. Západne od Biškentskej doliny, v ohybe Amudarje, sa 

nachádza Babašovské pohrebisko, výskum prebiehal na 150 z jeho 345 kurganov. Datovanie 

baktrijských pohrebísk uvádzané u I. Gorbunovej je doplnené zhrutím informácií 

o charaktere nájdených predmetov (typy a materiály opaskových praciek, náušnice, spony, 

korálky, závesky). Nálezy z lokalít zahrňujú aj niekoľko zlatých šperkov a množstvo ozdôb 

z bežných materiálov. Tulchar a Biškentské pohrebiská V, VI, VII ukazujú na datovanie do 

storočí tesne pred prelomom letopočtov (2.- 1. stor. pred n. l.). Aruktanské a Babašovské 

pohrebisko spolu s Biškentským IV sú datované približne do 1 - 2. stor. n. l.  
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 Viac k lokalite a nálezom napríklad Забьялов 1993 alebo Забьялов 1996. 
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Informácie podľa Горбунова 2001, 130, ďalšia literatúra napríklad Мандельштам 1961 a Мандельштам 
1975. 
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Mes Aynak 

Lokalita sa nachádza vo východnom Afganistane približne 40 km juhovýchodne od Kábulu 

v oblasti, ktorá disponuje veľkými ložiskami medi, známymi už od praveku. Prvé osídlenie 

lokality sa datuje až do doby bronzovej, najväčší rozkvet spadá do 2. stor. pred n. l. až 5. stor. 

n. l311. Intenzívne výskumy lokality medzinárodným týmom pod vedením DAFA prebiehali na 

niekoľkých miestach lokality v období 2012 – 2013 a skúmali zvyšky osídlenia, dokladov 

spracovania a dobývania kovu a budhistických štruktúr. Nálezy šperku zahrňujú najmä depot, 

ktorý bol uložený pravdepodobne v dielni na spracovanie kovu. Poklad obsahoval niekoľko 

zlatých šperkov a nástrojov z bežných materiálov. Ich datovanie je široké od 5. stor. pred n. l. 

až po 10. stor. n. l312. 

Tepai – Šach313 

Lokalita leží v juhozápadnej časti dnešného Tadžikistanu, v oblasti Kobadianu. Oáza Šach sa 

nachádza východne od sútoku Amudarje, starovekého Oxu, s riekou Kafirnigan. 

Archeologický výskum lokality prebiehal v roku 1972 (viedol ho B. Litvinský). Celá lokalita je 

tvorená opevneným vlastným centrom Tepai – Šach a blízko k nemu priliehajúcou 

nekropolou. Podľa nálezov  sa lokalita datuje do pol. 2.- 4. stor. n. l. Pohrebisko, vzdialené 

350 m západne od vlastného mesta, pozostáva zo štyroch nadzemných  konštrukcií 

z nepálených tehiel, označovaných ako nausy. Nekropola je podľa nálezov datovaná do 1.- 

4./5. stor. n. l. 

Tup – Chona314 

Lokalita je jedným z najlepšie preskúmaných baktrijských pohrebísk a leží na sprašovom 

pahorku juhozápadne od Dušanbe, v blízkosti Hissaru. Dodnes sa na tu skúmalo viac ako 250 

kurganov, z ktorých približne dve stovky patria do širokého obdobia príchodu Jüe-čchi až 

po vládu Kušánov. Konštrukcia hrobov je vo väčšine prípadov postavená z nepálených tehiel, 

telá boli v hroboch uložené vo vystretej polohe. K najčastejším milodarom patria keramické 

nádoby, často položené blízko pri hlave pochovaného, u žien je spektrum darov doplnené 
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 Paluch 2014, 1; Massoudi 2011. 
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 Podľa Faticoni 2014. 
313

 Podľa monografie k lokalite Литвинский - Седов 1983. 
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 stručný popis lokality podľa Rickenbach 1989, 55-36, podrobnejšie v Литвинский - Седов 1984. 
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jednoduchými šperkami, v mužských hroboch zase zbraňami. V niektorých hroboch sa 

objavujú mince (v dlani, na hrudi, ojedinele v ústach, tento zvyk pripomínajú aj nálezy z Tillja 

Tepe).  

Jalangtuš Tepe315 

Lokalita sa nachádza v oblasti Surchandarje, v blízkosti Bandichanu. Pohrebisko s pomerne 

početnými nálezmi šperku je situované v severnej časti rozsiahleho opevneného sídla. 

Nekropola sa  rozkladá na ploche väčšej ako 10 hektárov, je tvorená viacerými pôvodne 

povrchových konštrukciami, postavenými z nepálených tehiel (nausov), s najčastejšie 

obdĺžnikovým alebo takmer čtvorcovým pôdorysom.  V objektoch sa na zemi nachádzali kosti 

zoskupené na menších kôpkach, lebky boli rozmiestnené pozdĺž stien stavieb. Vzhľadom 

k nekorešpondujúcemu počtu lebiek a kostí sa na mieste predpokladá, že sem boli 

prenesené až po určitom období od smrti jedincov. V relatívne dobre dochovaných stavbách 

sa nachádzalo pomerne veľké množstvo predmetov - milodarov, medzi ktoré patrili 

keramické nádoby, lampy, ozdoby, predmety dennej potreby a kušánske mince. Mince spolu 

s keramickým materiálom datujú lokalitu s pohrebiskom do 2. – 1. pol. 3. stor. n. l. 

Aj-chanúm 

Mesto ležiace vo východnej Baktrii sa nachádza na sútoku riek Amudarja a Kokča. Lokalita 

s takmer trojuholníkovým pôdorysom bola založená na zvyškoch achajmenovských vrstiev 

okolo roku 300 pred n. l. Seleukom I316. Bolo zničené nájazdmi nomádskych kmeňov v 2. stor. 

pred n. l. Lokalitu skúmala v rokoch 1965 až 1979 DAFA. K nálezom, ktoré svedčia o produkcii 

šperku, patria zlaté ingoty približne oválneho tvaru, ktoré sa v meste našli. Okrem toho patrí 

k príkladom drobného umeleckého remesla spektrum ozdôb prevažne z bežných materiálov 

– kovov, perlete, kosti, kameňov.  
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Šperk Strednej Ázie – nálezy a typy  
 

 
Rozdelenie šperku je vytvorené na základe miesta ich nosenia na tele na tri skupiny.  Prvou je 

šperk nosený v oblasti hlavy, druhou šperk nosený na krku a trupe a poslednou šperk nosený 

na rukách a nohách. V rámci týchto skupín sú nálezy rozdelené na konkrétne typy šperku 

a ich varianty. Ku šperkom sú hľadané paralely v nálezoch z iných lokalít či ikonografických 

prameňov. Zvláštna pozornosť je venovaná hlavne šperkom a ozdobám, ktoré boli 

inšpirované stredomorským umením. Ďalšie rozdelenie šperku by bolo možné na základe 

toho, či šperk patril k mužským alebo ženským ozdobám. Rozlíšenie je ale v tomto prípade 

komplikované, nie vždy je jednoznačne jasné, ktorý šperk bol nosený mužmi a ktorý ženami 

(okrem nálezov in situ, ako tomu je v prípade z Tillja Tepe). Všeobecne môžeme povedať, že 

podobne ako tomu bolo u parthského šperku, ten mužský viac sledoval trendy ázijské 

(achajmenovské, parthské, eurázijské nomádske), muži v Strednej Ázii nosili ozdoby častejšie, 

ako tomu bolo v stredomorskom prostredí, kde bol šperk skôr doménou žien. Tieto mužské 

šperky mali často symbolickú funkciu a upozorňovali na postavenie svojho majiteľa 

(nákrčník, diadém, opasok, opaskové spony). Ženský šperk zase ukazuje silné ovplyvnenie 

stredomorským i parthským prostredím v ikonografii a typoch šperku, ale objavujú sa aj 

šperky, ktorých forma vychádza zo stredoázijského, nomádskemu životu blízkeho prostredia. 

Jednotlivé šperky spadajúce do troch skupín, sú zahrnuté do katalógu stredoázijského 

šperku, ktorý je súčasťou dizertačnej práce. Katalóg predstavuje typové spektrum 

stredoázijského šperku, ktorý pochádza z rôznych lokalít. Súčasťou katalógu nie sú drobné 

nášivné pliešky, ktoré sa v počte niekoľkých tisíc kusov našli na lokalite Tillja Tepe. Niektoré 

ukážky týchto plieškov sú súčasťou obrazovej prílohy. 

ŠPERK NOSENÝ V OBLASTI HLAVY 

 

Skupinu šperku, ktorý zdobí oblasť hlavy, vlasov či uší, môžeme rozdeliť na niekoľko typov: 

náušnice, ihlice, vlastné ozdoby hlavy (koruny, diadémy, vence, pokrývky hlavy, ich súčasťou 
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sú často drobné ozdoby - nášivné pliešky, závesky rôznych tvarov, pripevnené ku korune či 

pokrývke hlavy napevno alebo pohyblivo), spánkové závesky. Ihlice a náušnice predstavujú 

oproti ostatným skupinám šperku hlavy ľahšie identifikovateľné a hlavne častejšie artefakty 

medzi nálezmi zo stredoázijských lokalít. Jednotlivé typy šperkov sa delia podľa materiálu, 

z ktorého sú vyrobené317- kovové (bežné kovy, drahé kovy), organické (drevo, kosť) 

i anorganické materiály (kameň, hlina). U niektorých typov šperku z bežných materiálov je 

možné si pri klasifikácii pomôcť už existujúcimi typológiami (napríklad u kostených ihlíc318, 

koráliek319 či príveskov320). Typy honosného šperku zo zlata či striebra sú v mnohých 

ohľadoch podobné bežným šperkom. Bežný šperk totiž často sleduje trendy a formy 

honosných šperkov a snaží sa ich napodobňovať v lacnejšom materiále tak, aby si módne 

typy ozdôb mohli dovoliť širšie vrstvy záujemcov. 

 

Náušnice, prívesky náušníc, záušnice 

 

Náušnice patria k častým nálezom zo stredoázijských lokalít. Ako to bolo vo východných 

oblastiach pomerne typické, patrili k mužskému aj ženskému šperku. Na základe niekoľkých 

zobrazení z nástenných malieb môžeme usudzovať, že muži mohli mať zvyk nosiť len jednu 

náušnicu321, často vo forme jednoduchého krúžku, prípadne kruhového terča. Jedna 

náušnica bola ale nájdená napríklad aj v ženskom hrobe I z Tillja Tepe322. Materiály, ktoré 

boli pri výrobe náušníc najčastejšie používané, sú železo či bronz, u honosných exemplárov 

samozrejme striebro a najmä zlato. Náušnice tvoril zvyčajne základný element v podobe 

rôzne zdobeného krúžku či háčika, ktorý mohol byť doplnený príveskom. K ďalšej dekorácii 

náušnice sa používali navlečené korálky z kameňov alebo skla, koraly či mušle, ale aj 

zložitejšia výzdoba za použitia granulácie a emailu.  

Kapitola podáva veľmi stručný základný prehľad tvarov náušníc podľa nálezov z bežných 

materiálov a sústreďuje sa na predmety, ktoré patrili k honosnému šperku. Práve u nálezov 

náušníc je v stredoázijskom šperku značne viditeľná inšpirácia stredomorskými formami.  
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 Лунева 2005, 54 - 65. 
318

 Забьялов 1993, 31-41. Tá bola doplnená typológiou v diplomovej práci Belaňová 2007. 
319

 Лунева 2005. 
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 Лунева 2005. 
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 Sarianidi 1985, 227. 



74 

 

Predstavu o podobe náušníc starovekej Strednej Ázie nám poskytujú aj ikonografické 

pramene - terakoty, kamenné plastiky či reliéfy, prípadne nástenné maľby. U terakot sa 

väčšinou jedná o veľmi schematické zobrazenie, najčastejšie v podobe párových kruhových či 

terčovitých náušníc. Tieto zobrazenia nedovoľujú presnejšie rozlíšenie detailov, príkladom 

môžu byť terakoty z Dalvezintepe, datované do 1. – 2. stor. n. l.323 (napríklad obr. 42), 

prípadne v podobe rozetkových terčov (obr. 43). Zobrazenia náušníc na nástenných maľbách 

pochádzajú hlavne z neskôr datovaných lokalít Varachša, Balalyk Tepe324 (zobrazenia 

visiacich náušníc s florálnym terčom a kruhovými záveskami, koniec 5. - 6. stor. n. l., na 

maľbách sa objavuje aj vzor palmiet, obr. 44, 45, palmety obr. 46), Pendžikent325 (náušnice 

s jednoduchým záveskom, prípadne kruhové, 6.– 7. stor. n. l.), zo starších lokalít pochádzajú 

fragmentárne zobrazenia z Chalčajanu či Dalverzintepe, ktoré ukazujú zase jednoduché 

terčovité náušnice u ženskej a mužskej postavy326(obr. 48 – 49). Detail náušnice s niekoľkými 

podlhovastými príveskami, ukončenými kruhovými diskami, pochádza z chorézmijskej 

Toprak-kaly327(obr. 50). Z nástennej maľby v Dilberdžine, ktorá zobrazuje hlavu bohyne 

v helme z profilu, je vidieť detailne dlhú náušnicu. Jej vrchnú časť tvorí závesok približne 

v tvare obrátenej lunuly so stredovým výbežkom (obr. 51). Z hrotov lunuly a výbežku visia 

závesky s kužeľovitým a kosoštvorcovým útvarom328. 

K najlepším príkladom zobrazenia šperku patrí vlys s tromi muzikantkami z Airtamu (koniec 

1. stor. n. l.329), ktoré od seba oddeľujú akantové listy. Jedna zo žien, hrajúca na malý bubon, 

má náušnice, zložené z dvoch na seba naväzujúcich lôžok v tvare obdĺžnika a kosoštvorca, 

pravdepodobne vyplnených kameňom či sklom (obr. 52). Pripomínajú tak niektoré parthské 

šperky. V dolnej časti podlhovastej náušnice je gulička. Podlhovasté náušnice ďaľšej ženy, 

hrajúcej na nástroj podobný harfe,  zase pripomínajú trochu svojím zaobleným tvarom 

amforovité závesky (obr. 53).  

Predstavu o podobe šperkov nám podáva aj gandhárska plastika. Stvárnené postavy sú často 

bohato zdobené šperkom a pravdepodobne zobrazovali skutočné ozdoby, ktoré sa nám do 
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dnešných dní takmer nezachovali v skutočných exemplároch. Chronologickej analýze šperku 

na gandhárskej plastike sa venuje Chantal Fabrégues, ktorá u tohto šperku rozoznáva štyri 

možné inšpiračné zdroje či miesta pôvodu – indický, helénistický, nomádsky a gandhársky330, 

zohľadňujúc tak politickú situáciu v oblasti okolo prelomu letopočtov a v prvých storočiach n. 

l. Podľa nej patria k náušniciam indického pôvodu napríklad špirálové a trubičkovité či 

diskovité, ktoré sa prevliekali cez ušný lalok (obr. 54a vľavo), k helénistickými vzormi 

inšpirovaným tvarom priraďuje náušnice v podobe rozety, z ktorej visia závesky na retiazkach 

(obr. 54a vpravo), prípadne podobné, len rozetu nahradzuje jednoduchý disk331. Vo svojej 

dizertačnej práci poskytuje prehľad typov ženských náušníc z gandhárskej skulptúry indo-

parthského obdobia332, mužských a ženských typov náušníc z raného, stredného kušánskeho 

a neskorého kušánskeho a kušáno-sasánovského obdobia obdobia333. K obdobiu konca 1. a  

2.stor. autorka priraďuje ďalšie skupiny náušníc helénistického pôvodu – náušnice so 

záveskom v tvare amfory, v tvare strapca révy, tvorené zoskupenými guličkami, napríklad 

v podobe obrátenej pyramídy a tvorené na seba naväzujúcimi priehradkami s vloženými 

kameňmi334. Náušnice so záveskom v tvare amfory má napríklad socha Athény z Lahore z 2. 

stor. n. l. (obr.54b). Okrem nich môžeme u schematických kresieb náušníc rozpoznať typ 

s diskom, z ktorého visia retiazky so záveskami či ženskú náušnicu, ktorá pripomína tvar 

srdca v prehľade typov náušníc stredného kušánskeho obdobia (obr. 55). Parthským 

elementom by mohli byť zobrazenia s typom náušnice s horizontálnou tyčinkou so 

záveskami, ktoré boli populárne v rímskom šperku335. Ich pôvod kladie Higgins do prvej 

polovice 1. stor. n. l. na Predný Východ, asi do oblasti Palmýry336.  

U skupiny priamych nálezov náušníc z bežných materiálov337 prevažuje  obľuba 

jednoduchých kruhových či oválnych náušníc z kovového drôtu. Rozdelenie jednoduchých 

stredoázijských náušníc do troch skupín vytvoril B. Litvinsky338 na základe nálezov z Tup-

Chony, pohrebiska datovaného do obdobia 1. a 2. storočia n .l. Jeho skupinami sú náušnice 
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s očkom339, náušnice s cylindrickou objímkou340 a náušnice s pohyblivým uzáverom341. 

Obsiahlejšiu klasifikáciu náušníc vytvorila i V. Luneva.  

V rámci jednoduchých tvarov sa vyskytujú náušnice s otvorenými koncami, alebo s uzáverom 

a zaistením (očko a háčik, cylindrické puzdro, roztepanie jedného konca náušnice). Krúžok 

náušnice mohol byť rôzne ozdobený, objavuje sa napríklad navlečenou korálkou, vyskytuje 

sa špirálovité omotanie časti náušnice tenším drôtom. Ďalším obľúbeným typom je 

hrozienkovitá náušnica – oválne telo náušnice doplňuje dekorácia zo štyroch kovových 

guličiek. Príklady posledných spomenutých náušníc pochádzajú z lokalít Kampyrtepa342, 

Džandavláttepa343 či Tepai – Šach344. Tretím rozšíreným typom, ktorý je zastúpený na 

viacerých lokalitách, je náušnica z dvoch v strednej časti sa rozširujúcich drôtov, z ktorých 

jeden tvorí jej hlavnú os, druhý sa svojimi oboma koncami k nemu špirálovito navije. Nálezy 

poznáme z lokalít Tepai – Šach345 a Tup – Chona346. Z niekoľkých lokalít pochádza trúbkovito 

rozšírená náušnica (napríklad z lokality Tup- Chona347, typ sa ale vyskytuje často v zlatom 

prevedení). Paralely k tímto jednoduchým tvarom môžeme nájsť v oblasti Syrdarje z 

pohrebiska Džety-asar348, datovaného do obdobia prvých piatich storočí n. l.  

Z ďalších miest, ktoré poskytli nálezy náušníc, môžeme menovať Babašovské pohrebisko349 

(viac príkladov, 1.- 2. stor. n. l.), Aruktanské pohrebisko350 (14 náušníc, 1.- 2. stor. n. l.), 

Jalangtuš Tepe351 (pohrebisko, 2. – 1. pol. 3. stor. n. l., 7 náušníc, zvláštne podkovovité 

náušnice), Tepai-šach352(pohrebisko,  , 1. stor. pred n. l. až 5. stor. n. l., 7 náušníc) a 

Džandavláttepa353. Na Babašovskom pohrebisku sa dochovalo pomerne málo náušníc, ale 
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predpokladá sa, že v hroboch patrili k častým milodarom, čo sa dá usudzovať podľa 

kovového prášku v oblasti lebky, ktorý naznačuje degenerovaný kov, asi železo. 

Uvedené typy náušníc sú si podobné, väčšina je vyrobená tvarovaním drôtu, prípadne 

odliatím do formy. Vôbec najčastejšie sa vyskytujúcim výzdobným prvkom je obmotanie časti 

náušnice drôtenou špirálkou.   

K dôkazom prenosu motívov z honosného šperku do šperku z bežných materiálov patrí 

niekoľko párov záveskov náušníc v tvare amforiek s držadlami v podobe delfínov (obr. 56), 

ktoré sa našli v Begrame354. Prívesky boli navlečené na jednoduchý krúžok, sú datované do 1. 

stor. pred n. l. až 1. stor. n. l. Náušnice sú dosť štylizované a schematické, zobrazenie nie je 

veľmi kvalitné. Sú potvrdením veľkej popularity typu náušníc s príveskami v tvare amforiek 

v Strednej Ázii. 

Okrem toho pochádza z Begramu i niekoľko príkladov iného typu príveskov náušníc 

podlhovastého tvaru355. Tie sú tvorené dlhším kvapkovitým elementom, na ktorý sa v dolnej 

časti pripojuje srdcovitý tvar, je ukončený trojlístkom (obr. 57). Zvýšený okraj plochého 

prívesku naznačuje, že mohol byť dekorovaný vložením sklenej pasty či inej hmoty. Prívesok 

pripomína jednotlivé časti náhrdelníka z hrobu V v Tillja Tepe, ale paralely k tomuto tvaru sa 

dajú nájsť aj na ďalších lokalitách356. Predmet je vyrobený zo zliatiny medi a datovaný do 1. – 

2. stor. n. l. Zvláštny typ náušníc z bronzu či iných zlúčenín kovov pochádza z Begramu 1. – 2. 

stor. n. l. Náušnice majú jednoduchý trojrozmerný tvar, pripomínajúci hviezdicu. Jedným 

z hrotov sa pravdepodobne upevňovali k uchu357. 

Záušnice je ťažké odlíšiť od náušníc. Pokiaľ sú identifikované, sú vyrobené hlavne z bronzu. 

V stredoázijskej oblasti sa vyskytujú hlavne vo forme hrubšieho odlievaného krúžku, so 

zomknutými koncami. Slúžili ako ozdoba vlasov, prípadne sa v počte niekoľkých našívali na 

koženú alebo látkovú čelenku. Konkrétne príklady sú v literatúre zriedkavé, ako záušnice sú 

interpretované nálezy z Dalverzintepe358 a Kampyrtepa359, datované do 1.- 2. stor. n. l. Majú 

jednoduchý kruhový tvar s otvorenými koncami. 
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Pokiaľ sa zameriame na náušnice z drahých kovov, v oblasti Strednej Ázie sa objavuje 

niekoľko typov náušníc vyrobených zo zlata či striebra, niekedy doplneného ďalšími 

materiálmi, hlavne drahými kameňmi, perlami, sklenou pastou či perleťovinou. 

Najpočetnešie sú nálezy zo sídelných kontextov gandhárskej Taxily, niekoľko náušníc 

poskytlo Tillja Tepe a Dalverzintepe. Z Dalverzintepe pochádzajú tri náušnice, z Tillja Tepe tri 

páry a jedna samostatná náušnica. Je zaujímavé, že v porovnaní s ostatnými šperkami sú 

náušnice v hroboch z Tillja Tepe zastúpené pomerne chudobne. Dôvodom by mohla byť 

nápadná pokrývka hlavy s korunou, ihlice či  bohaté spánkové závesky, ktoré ženy pochované 

na Tillja Tepe nosili, náušnice teda mohli naproti tomu pôsobiť nenápadne a strácali sa 

doslova v záplave iných šperkov. Ďalšie exempláre sa našli pri výskume pohrebísk južného 

Uzbekistanu a Tadžikistanu, niektoré ďalšie sú bez nálezového kontextu. Nie vždy sa podarilo 

dohľadať miesto uloženia predmetu, prípadne jeho presné rozmery.  

Pri vytváraní prehľadu stredoázijských náušníc je nápomocná typológia parthských 

a sasánovských náušníc, ktorú vytvorila B. Musche360. Do typológie zaradila niektoré nálezy 

z oblasti Strednej Ázie, napríklad z Taxily. U parthského šperku rozoznáva tri základné typy 

náušníc, ktoré sa postupne vyvíjali. Základné rozlíšenie sleduje spôsob uchytenia náušnice na 

uchu. Prvá skupina náušníc nadväzuje na jednoduchý tvar približne v tvare kruhu z drôtu. 

K tejto skupine potom patria náušnice s kĺbom k otvoreniu, s rozšíreným telom, rôznymi 

príveskami, s pripevnenými priehradkami s vloženými kameňmi, či  náušnice s hlavičkami 

zvierat či postavami, ale tiež tzv. lunulovitá náušnica, ktorá má v dolnej časti rozšírené telo 

a v strednej časti rozšírenia deliaci pásik – pripomína tak náušnice so spojenými trúbkovitými 

koncami či Marshallov „srdcovitý a pijavicovitý typ“ náušnice361. Druhý typ využíva 

k prevlečeniu cez ucho esovité ohnutie drôtu, tretí zdobný typ skrášľuje celé ucho. 

K náušniciam s hlavičkami zvierat či ľudskými postavami autorka dodáva, že tento 

helénisitcký typ náušnice v oblasti Východu prešiel ďalším samostatným vývojom362. Závesky 

v tvare amforky by podľa nej mohli mať spoločne s Erotkami a strapcami hrozna význam 

                                                                                                                                                                                     
359

 Лунева 2005, 69, рис. 5,12 и 6, 18,20,22. 
360

 Musche 1988, 51 – 53.Príklady nosenia náušníc u obrázku 57, 2 A – D, alebo na strane 116. 
361

 Podľa  Marshall 1951, 620 – 621. 
362

 Musche 1988, 72 - 73. Podľa B. Musche je napríklad typickým znakom týchto náušníc z oblasti Dúra Európos 
prevedenie vlasov v podobe radu či dvojradu z plastických guličiek, zoskupených v rade od ucha k uchu. U 
náušníc s figúrkami uvádza ako východný element sokel pri nohách a u mužských postáv diagonálny zdobený 
pás cez hruď.  
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v kulte Dionýza či Attisa/Adonisa363. Kompletný prehľad či typológia stredoázijských náušníc 

zatiaľ vytvorená nie je, pre oblasť severnej Baktrie je možné čiastočne uplatnit už spomenutú 

typológiu V. Lunevy prevažne na základe nálezov z Kampyrtepa, nálezov a zobrazení na 

terakotách z Dalverzintepe364 a Chalčajanu365. Typológia počíta s nálezmi bežných šperkov 

i tých, ktoré sú vyrobené z drahých kovov. Vzhľadom k obmedzeniu na severnú Baktriu 

nezahrňuje nálezy z Tillja Tepe, Taxily, ale ani pohrebísk južného Tadžikistanu. Typológia 

rozlišuje sedem typov náušníc366.  Sú to: 

 náušnice v jednoduchom tvare kruhu367  

 náušnice v tvare trojuholníka368 

 cylindrické náušnice369 

 náušnice v tvare „S“370 

 náušnice kruhové z formy371 

 hrozienkovité náušnice372 

 priehradkové náušnice s vloženými kameňmi373 

Okrem týchto jednoduchých typov náušníc sa na stredoázijských lokalitách našli i ďalšie 

druhy, dohľadané v dostupných prameňoch. Počtom kusov, ale aj umeleckým prevedením, je 

významná skupina náušníc s amforovitým príveskom, ktorej exempláre pochádzajú z rôznych 

lokalít. Medzi ďalšími nálezmi sa objavujú zoomorfné či antropomorfné náušnice alebo ich 
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 Musche 1988, 74. 
364

 Пугаченкова – Pтвеладзе 1978. 
365

 Пугаченкова 1966. 
366

 Лунева 2005, 65-68. 
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Náušnice boli vyrobené z hladkého drôtu rôznej hrúbky, konce mohli byť zomknuté, prekrývať sa, alebo byť 
otvorené, prípadne obmotané drôtikom, patria sem i zlaté exempláre z Dalverzintepe (Пугаченкова – 
Pтвеладзе 1978, 204 – 206). 
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 Náušnica je podobná predchádzajúcemu typu, ale telo má tvar trojuholníka.  
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 Telo náušnice tvorí dutý valec. 
370

 Jednoduchá, vytvarovaná z drôtu, stočeného do tvaru písmena „S“, prípadne čísla 3. 
371

 Náušnica je odliata. Priemer tela je na koncoch menší ako v stredovej časti.  
372

 Telo miniatúrnej náušnice je odliate do tvaru oválu, v spodnej časti má pyramidálny útvar, najčastejšie zo 
štyroch guličiek. 
373

 V. Luneva pri tomto type uvádza príklady zobrazení z plastiky (napríklad vyššie spomínaný Airtam). Náušnice 
môžu mať rôzne tvary, spoločným znakom je vykladanie terča menšími kameňmi, prípadne je náušnica 
vytvorená z  geometrických kazet s vloženými kameňmi. 
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časti, náušnice s florálnymi či geometrickými motívmi, diskovité formy s retiazkovými 

príveskami.  

Nasledujúci prehľad predstaví vlastné nálezy náušníc z drahých kovov. V hrobe I z lokality 

Tillja Tepe bola nájdená jednoduchá zlatá náušnica s geometrickým dekorom (kat. č. 1, tab. 

I.1), pripomínajúca svojím tvarom lodičku.  Skladá sa z dvoch hlavných častí – neuzavretého 

malého krúžku s rozšírenými koncami a príveskom, kterého dolná časť je rozšírená do 

lodičky374. Dutý prívesok vznikol spojením  dvoch častí, v dolnej časti hladký, po stranách 

zdobený granuláciou a priehradkami tvoriacimi geometrické ornamenty. Tie v minulosti 

mohli byť vyplnené sklenou pastou alebo vykladané kameňmi. Tvar náušnice sa objavil aj 

v oblasti severného Čiernomoria375. Datácia náušnice je rovnaká ako u všetkých predmetov 

z lokality do 2/4 – 2/3 1. stor. n. l.   

Z ďalšieho ženského hrobu V z Tillja Tepe pochádzajú náušnice jednoduchého oblého tvaru 

s vloženými tyrkysmi376(kat. č. 3, tab. I.3). Ich telo tvorí hladký zlatý prútik kruhového 

prierezu, stočený do tvaru otvoreného oválu. Na jednom konci telo doplňujú dve priehradky 

s vloženým tyrkysom – jedna v tvare kocky, druhá v podobe srdca. Základ náušníc je odliaty 

vo forme. Paralely k tomuto typu náušnice nie sú z prostredia známe. Motív srdca sa 

vyskytuje i u jednoduchých nálezov náušníc z Pendžikentu377 (obr. 58) zo 6. stor. n. l. 

Z hrobu III pochádzajú malé hladké kruhy, vyrobené zo zlata (kat. č. 2, tab. I.2). Majú 

rozšírené, takmer zomknuté konce podobne ako náramky alebo nákrčníky podobného typu, 

vyzerajú pomerne masívne. Ich funkcia je nejasná vzhľadom k svojim malým rozmerom. 

Sarianidi ich interpetuje ako možné pracky vzhľadom k znakom obnosenia378 (neuvádza 

približné miesto v blízkosti tela, kde boli nájdené, hrob III bol ale narušený hlodavcami), 

svojím tvarom pripomínajú ale i náušnice, ktoré sa našli na iných lokalitách. Prípadne by sa 

mohlo jednať o záušnice, ktoré mohli byť našité na pruh látky. 

Telo ďalšieho páru zlatých náušníc z Tillja Tepe sa skladá z hladkej zlatej tyčinky, ohnutej do 

kruhového tvaru. Na jednom konci sa náušnica trúbkovito rozširuje, druhá strana je 

vytvarovaná do figúrky nahého Erotka (kat. č. 4, tab. I.4). Telo Erotka sa ohýba podľa 
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 Sarianidi 1985, 227, 7 ill. 32. 
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 Hiebert – Cambon 2008, 236. 
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 Cambon – Jarrige 2006, 203, 128.Sarianidi 1985, 252, 2 III. 33.  
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 Распопова 1980, 111, рнс. 1, 3 – 6. 
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 Sarianidi 1985, 245, 75 ill. 31. 
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kruhového tvaru náušnice, nad plecami sú drobné priehradky, ktoré naznačujú krídla. Na 

čele má malú priehradku v tvare polmesiaca. Obe ruky sú spustené pozdĺž tela, mierne 

vyhnuté smerom von, dlane sú zovreté v päsť a nachádzajú sa na nich ďalšie priehradky, 

tentoraz kruhového tvaru. Telo náušnice je doplnené navlečeným krúžkom, pripomínajúcim 

perlový drôt. Tvar a typ náušníc nadväzuje na helénistické vzory, podľa V. Schiltz hlavne na 

práce z Tarenta379. M. Pfrommer označuje tento typ náušníc ako variantu v helénizme 

rozšírených náušníc so ženskými a zvieracími hlavičkami380. Patrili k veľmi populárnym 

tvarom, ktoré na Východe prežili pád Seleukovskej ríše. Typ sa objavil v 1. polovici 3. stor. 

pred n. l. Exempláre poznáme z oblasti Malej Ázie, Sýrie a ďalších oblastí Seleukovskej ríše, 

Macedónie, severného Čiernomoria, niekoľko príkladov z Itálie. Pfrommer rozlišuje dva typy 

tejto náušnice; starší, ktorý má otvor náušnice na prevlečenie pri hlave Erota, a druhý, mladší 

(viac rozšírený na Východe), ktorý má tento otvor pri jeho nohách. Exemplár z Tillja Tepe, 

datovaný okolo pol. 1. n. l., by tak bol skôr odkazom k staršiemu vzoru, aj keď umelecké 

prevedenie náušnice (hladká, pomerne mohutná postava Erotka) nie je veľmi podobné 

ostatným príkladom, ktoré Pfrommer zhromaždil. Aj ukončenie náušnice s rozšíreným 

trúbkovitým koncom a krúžok z perlového drôtu sú skôr miestnou inšpiráciou. Náušnica so 

stočeným telom Erotka (obr. 59) pochádza aj z Artjuchovského kurganu381. 

Okrem náušnice z Tillja Tepe z oblasti Strednej Ázie pochádza pravdepodobne aj ďalšia 

náušnica s telom Erotka, ohnutým do jej kruhováho tvaru (kat. č. 34, tab. V.26). Mala by byť 

súčasťou pokladu z Oxu s datáciou na koniec 3. stor. pred n. l382, čo by dokazovalo skoré 

rozšírenie tohto typu náušnice do oblasti Strednej Ázie. Podľa nie veľmi dobrého obrázku 

môžeme usudzovať, že náušnica patrila k staršiemu typu, jej zapínanie sa nachádzalo pri 

hlave Erotka. Ďalším príkladom náušnice v tvare Erotka môže byť pár z japonského Múzea 

Miho383. V tomto prípade sa ale zapínanie nachádza pri nohách malého boha, ktorého telo je 

ozdobené zhlukmi granulácie a diagonálnym širším pásom cez jeho hruď (kat. č. 44 a, b, tab. 

VI.36). Datácia páru je uvedená v rozmedzí 3. – 2. stor. pred n. l., vzhľadom k zapínaniu 

náušnice je ale pravdepodobnejšie mladšie datovanie. Publikácia múzea dokonca spomína 
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ďalší podobný nález z Turkmenistanu v regióne Uzboy384. Celý súbor šperkov údajne 

baktrijského pôvodu, niekedy označovaný ako Poklad z Oxu II či Poklad Baktrie, je ale bez 

nálezových okolností.  

Okrem páru Erotkov sa v zbierkach Múzea Miho nachádza niekoľko desiatok jednoduchých 

kruhových náušníc zo zlatého drôtu – hladkých, zdobených obtáčaním tenšieho drôtiku, so 

záveskami rôznych jednoduchých i zložitejších tvarov. Súbor obsahuje aj niekoľko 

amforovitých príveskov385 (v rámci kat. č. 44, tab. VI.37 a VII.40). 

Ďalšie príklady záveskov386 v tvare amforiek pochádzajú z Tulcharského pohrebiska387 (kat. č. 

45 a – g, tab. VII.41-42) sú vyrobené zo zlata a vykladané bielymi kameňmi), datované ešte 

do 2.- 1. stor. pred n. l., celkovo z pohrebiska pochádza 7 príkladov. Ďalšie exempláre 

poznáme z pohrebísk biškentskej oblasti (3 z pohrebiska BM V388 a 2 z pohrebiska BM IV 

a pár z Aruktanského pohrebiska)389. Amforovité náušnice biškentskej oblasti majú niektoré 

provinciálne znaky, napríklad zjednodušenie obrazu predlohy, čo je zvlášť pozorovateľné 

u detailov delfínov, ktorí pripomínajú ornamentálne špirály, použitie kombinácie zlata 

s inými kovmi u jedného predmetu. Náušnice majú často závesky na retiazkach pripevnených 

k amforám a delfínom, vyskytuje sa závesok v tvare strapca, ktorý visí z dna nádoby. 

V jednom prípade390 je krúžok náušnice ozdobený štylizovaným Heraklovým uzlom, 

doplneným bielou sklenou pastou (BM-V, kurgan 46, kat. č. 26, tab.IV.18). U pohrebísk 

z biškentskej oblasti je podľa literatúry možné datovanie podľa B. Litvinského391 

pravdepodobne do 1.- 2. stor. n. l., u I. Gorbunovej392sa objavuje datovanie 2. stor. n. l. pre 

Tulcharské pohrebisko a pohrebisko BM-V, pre pohrebisko BM-IV 1.- 2. stor. n. l. Jeden 

exemplár poškodenej náušnice s príveskom v tvare amfory pochádza z pohrebiska Ittifok. 

Náušnica má prívesok amforky s bielou sklenou pastou, má štylizované delfíny s retiazkami 

a stredovú zlatú os amforky393. Datácia nálezu spadá do 1. – 2. storočia n. l. 
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Najkvalitnejšie príklady záveskov náušníc v tvare amforiek však pochádzajú z gandhárskej 

Taxily394, kde sa našlo väčšie množstvo šperkov. Väčšina taxilských náušníc pripomína šperk 

Stredomoria. Objavuje sa tu niekoľko typov náušníc i príveskov, ktoré zdobili základný krúžok 

prevlečený cez ucho. Náušnice nájdené na lokalite rozdelil J. Marshall do niekoľkých 

skupín395: 

 

1) Náušnice zo záveskom v tvare amfory 

Podľa Marshalla396 sa náušnice s amforkou objavujú v Grécku hlavne od 3. storočia pred n. l. 

(Higgins397 ale udáva hlavne 2. – 1. stor. pred n. l.), ale najväčšiu popularitu dosahujú 

v Strednej Ázii v 1. storočí n. l. Tvar sa vyvinul v Sýrii alebo Egypte, našiel sa v etruských 

hrobov 2. storočia pred n. l., mohol byť inšpirovaný z vyššie zmienených miest pôvodu. 

Najranejší príklad z Taxily pochádza z vrstiev 3. /2. stor. pred n. l., ďalšie z 1. stor. n. l. (kat. č. 

5, tab. III.14). 

2) Náušnice v tvare disku so záveskami, náušnica s horizontálnou tyčinkou a 

záveskami 

Masívny disk zo zlatého plechu je zdobený technikou repoussé, na jeho okraji sú pripevnené 

retiazky so záveskami (napr. kat. č. 7, tab. I.5). Druhá varianta náušnice je tvorená 

horizontálnym pásikom, na ktorého spodnej strane sú pripevnené závesky (kat. č. 9, tab. 

II.7). Pripomína tak typ náušnice, populárnej v rímskom šperku, ktoré má pôvod v oblasti 

Predného Východu, pravdepodobne v Palmýre.  

3)  Pyjavicovitý typ náušníc s príveskom 

Pyjavicovitá náušnica sa podľa Marshalla objavuje už v mykénskom období, v Grécku jej 

výskyt upadá v 4. storočí pred n. l. V Etrúrii pokračuje ďalej do 3. stor. pred n. l. Obecne je ale 

typ náušnice kruhového či oválneho tvaru s pyjavicovito rozšírenou spodnou časťou 

populárny v oblasti Predného Východu398 už v období po pol. 3. tis. pred n. l. v Ure, či 

v druhej polovici 2. tis. pred n. l. v Ašure. Varianta s granuláciou zdobenými pukmi (napr. kat. 
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č. 11, tab. II.9), ktorá sa objavuje v Taxile, sa mohla vyvinúť v západnej Ázii alebo Egypte 

v období neskorého helénizmu.  

4) Náušnica s konkávnym florálnym príveskom 

U tohto typu má prívesok tvar konkávneho kvetu zaveseného dolu hlavou, často so šiestimi 

okvetnými lístkami. Hroty lístkov sú pripevnené ku krúžku, z ktorého visia retiazky a zvončeky 

(kat. č. 14, tab. II.10).  

Ďalšie dva typy náušníc sú jednoduchšie: 

5) Krúžok 

Malá náušnica zo zlatého drôtu, ktorý je stočený do tvaru krúžku či oválu. Konce sa môžu 

navzájom prekrývať. Telo náušnice je čiastočne obmotané tenkým drôtom (kat. č. 16, tab. 

II.11). 

6) „Srdcovitá“ náušnica 

Marshall tak nazýva náušnice kruhového tvaru (kat. č. 17, tab. II.12). Ich telo je v dolnej časti 

rozšírené, akoby ho tvorili dve spojené trúbky. Dole na krúžku náušnice sú pripevnené zlaté 

guličky v zhluku. Typ mohol byť inšpirovaný zo Západu, ale rovnako sa objavuje v oblasti 

Indie či Predného Východu399 už v chalkolite, zhluky sa objavujú i u iných šperkov v Harappe 

a Mohendžodáru.  

K najzaujímavejším príkladom náušníc z Taxily, ktoré vychádzajú zo stredomorských foriem i 

ikonografie, sú amforovité náušnice. Náušnice s terčovitým alebo polosférickým základom so 

záveskom v tvare amfory, ktorá mohla sama plniť funkciu amuletu, sú v období helénizmu 

populárne400. Časti náušníc mohli byť vytvorené z farebných kameňov, zdobené emailom, 

filigránom, retiazkami so záveskami. Podľa Higginsa typ spadá do 2. a 1. storočia pred n. l.401 

Zlatý závesok náušnice v tvare amfory z taxilského Bhiru (kat. č. 5, tab. III.14) je datovaný do 

3. / 2. storočia n. l. Amfora je vytvorená z dvoch častí. Horná polovica sa spája s dolnou 

pomocou krúžku. Vrchnú časť tvorí rozetka so šiestimi okvetnými lístkami, časť z nich je 

vyplnená granuláciou. K rozetke sa dole pripája amfora z tyrkysu s rúčkami v tvare 
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schematických delfínov. Telo amfory je zdobené granuláciou v trojuholníkoch a pri dne 

nádoby. Z chvostov delfínov visia štyri retiazky so zavesenými perlami.  

Druhý príklad náušnice s dĺžkou cca 9,5 cm402 už pochádza zo neskorošaksko-parthských 

vrstiev Sirkapu 1. polovice 1. stor. n. l. (kat. č. 6, tab. III.15) Náušnica má masívny a zložitý 

závesok amforovitého typu. Vrchná časť závesku sa skladá zo zlatého pravouhlého rámu, do 

ktorého je vložená rozeta so štyrmi okvetnými lístkami srdcovitého tvaru, tie sú po celom 

povrchu ozdobené granuláciou. Lístky sa na rám napájajú trojitými priehradkami s hrotmi, 

vyplnenými tyrkysom alebo tyrkysovou pastou. V rohoch rámu sú umiestnené štyri menšie 

rozetky so šiestimi oblými lístkami a stredovou kruhovou priehradkou. V centrálnom kvete je 

umiestnených niekoľko ďalších sústredných kvetov, na ktorých leží malý Eros. V spodnej časti 

sa pomocou kruhového háčiku a trubičky pripája vlastný amforovitý prívesok, ktorého telo je 

rozdelené zlatými priehradkami, vyplnenými tyrkysovou pastou. Detaily amforky sú zdobené 

granuláciou, na podstavu sa pripájajú zlaté guličky rôznej veľkosti. Držadlá amforky tvoria 

odliate figúrky pomerne vysokej kvality, Erotkovia jazdiaci na morských príšerách – ketoch, či 

legendárnych iránskych morských levoch – senmurvoch. Viditeľné sú krídla bohov, skrútený 

chvost bájnych tvorov, detaily tela sú ozdobené priehradkami s tyrkysmi. Pod každou 

figúrkou sú na očkách prichytené štyri retiazky typu loop-in-loop so zavesenou 

nažkou/kopijou a perlou. Dve veľmi podobné náušnice kúpil sám Marshall na trhoch 

v Ráwalpindí. Spoločne s týmito náušnicami sa našli i ďalšie šperky, ktoré patria k najkrajším 

predmetom z Taxily. Okrem toho pochádza z Taxily - Bhiru i náušnica (4 – 2. stor. pred n. l.), 

ktorá pripomína v Etrúrii populárny typ a baule403 (kat. č. 18). Je ale otázka, či nejde skôr o 

miestny výtvor alebo náväznosť na miestne tradície, vzhľadom k veľkej vzdialenosti a 

obdobiu, z ktorého náušnica pochádza. 

Z oblasti Gandháry či dokonca Taxily môžu pravdepodobne pochádzať aj čtyri náušnice zo 

zbierok Victoria and Albert Museum404 (konkrétne zbierka majora generála H. L. Haughtona, 

kat. č. 35 a – d, tab. V.27-28). V skupine štýlovo si podobných náušníc majú tri florálny terč 

zdobený bohatou granuláciou a vsadený do drôteného štvorca, dnes zdeformovaného.  U 
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dvoch sa objavujú závesky v tvare amforiek, zlato je doplnené tyrkysom. Jeden 

z amforovitých záveskov má pripojený ďalší v tvare troch spojených kruhov, ktorých okraje 

sú zdobené výstupkami z drobných zlatých guličiek. Jedna z náušníc má zvláštny dvojlaločný 

závesok. Na základe podobnosti s ostatnými nálezmi z Taxily môžeme datovať náušnice do 1. 

storočia n. l. Dve veľmi podobné náušnice pochádzajú aj zo zbierok Fitzwilliam Museum405. 

Jedna z nich má rozetkový základ zdobený granuláciou tiež obrúbený zlatým štvorcom a zlatú 

amforku, doplnenú v hornej časti modrozeleným kameňom s bielymi pruhmi (kat. č. 36, tab. 

V.29). Druhá náušnica je tiež v podobnom štýle, celá zo zlata, delfíny sú vyrobené 

kvalitnejšie406 (kat. č. 37, tab. V.30). Obe náušnice sú darom múzeu z roku 1970, teda znova 

bez nálezových okolností s možným miestom pôvodu Gandhára a datovaním do 1. storočia 

n. l. Ďalší pár jednoduchých, nie úplne identických náušníc, ktoré pozostávajú zo zlatého 

krúžku so záveskom v tvare amfory, pochádza z Ashmolean Museum v Oxfordu407 (kat. č. 38, 

tab. VI.32). Telo amforiek je z tmavomodrého lazuritu, v najširšej časti je pridaný úzky disk zo 

slonoviny. Vrchná a spodná časť amforiek je vymodelovaná zo zlatého plechu, držadlá sú 

z tordovaného drôtu.  Takmer identický fragment náušnice sa nachádza v už spomínaných 

zbierkach Múzea Miho408 (kat. č. 44, tab. VI.37). U exemplárov z Oxfordu je uvedená datácia 

do 2. – 1. storočia pred n. l. a miesto možného pôvodu Baktria alebo Gandhára, u páru 

z Miho je prívesok datovaný približne medzi 4. – 2. storočie pred n. l.  Amforovitý prívesok 

z karneolu, doplnený zlatom, z Chrámu ohňa Tacht-i-Sanginu (kat. č. 46, tab. VII.39), uzatvára 

prehľad tohto typu náušníc v kontextoch Strednej Ázie. 

Štyri prívesky náušníc s diskom zo zlatého plechu pochádzajú z Taxily. Masívne disky sú 

zdobené vybíjaným dekorom sústredne okolo centrálnej časti disku, ale tiež priletovanými 

retiazkami s guličkami. V hornej časti prvého páru náušníc (kat. č. 7, tab. I.5), kde sa náušnice 

pripájali na háčik v blízkosti ucha, je pripevnený element vo forme troch priehradok, 

pripomínajúcich ľaliu. I v centre diskov bola priehradka pravdepodobne ozdobená vloženým 

tyrkysom. K dolnej časti diskov je pripevnených päť krúžkov s visiacimi retiazkami. Na ich 

koncoch sú zavesené hladké guličky zo zlata. Druhá dvojica náušníc (kat. č. 8, tab. I.6) je 
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veľmi podobná predchádzajúcemu páru, sa líši v detailoch výzdoby disku. Tú tvorí rozeta. 

K dolnej časti disku sú tentoraz pripevnené štyri krúžky s visiacimi retiazkami. Na ich koncoch 

sú zavesené guličky zo zlata s malými nažkami alebo šípmi.  

Ďalšia dvojica náušníc z Taxily predstavuje príklad Marshallovho 2. typu zo zlatého plechu sa 

skladá z horizontálne položenej tyčinky či pruhu, zdobeného kruhovými jamkami (kat. č. 9, 

tab. II.7). Na jej spodnej strane je pripevnených päť očiek, z ktorých visia retiazky s diskami. 

Zvrchu sa k tyčinke pripája polmesiac a tri kruhy, pripomínajúce trojlístok, taktiež zo zlatého 

plechu.  

Šestnásť ďalších taxilských náušníc409 pôsobí pomerne masívne, ich oválne telo je v dolnej 

časti rozšírené a pripomína tak pijavicovitý tvar náušnice. Oba konce tela sú spojené 

motívom Héraklovho uzlu, pripevneného pomocou malého pántu, ozdobeného na kraji 

rozetkou s piatimi okvetnými lístkami - priehradkami v tvare srdca (pripomínajúcimi šperky 

z Tillja Tepe), vyloženými sklenou pastou alebo tyrkysom (kat. č. 10 – 13, tab. II.8-9). U jednej 

dvojice sa v strednej časti uzlu nachádza lotosová rozeta so ženskou bustou, na druhom 

okraji uzlu kruhový útvar (obr. 60), olemovaný granuláciou a rozdelený priehradkami úplne 

rovnako ako ploché spony z Tulcharského410 a Babašovského411 pohrebiska. Na základný 

krúzok je pohyblivo pripojený prívesok pomocou pásiku z dvoch radov zlatých guličiek. 

Prívesok má približne strapcovitý tvar (obr. 61), celý jeho povrch je ozdobený drobnou 

granuláciou. Spodná časť jednotlivých výbežkov strapca tvoria väčšie zlaté guličky, v malých 

hrotitých zhlukoch. Vnútro dutých časti náušnice je vyplnené pevnejším materiálom, aby 

náušnice držali tvar412. Náušnice pripomínajú tvarom závesku exempláre, ktoré B. Musche 

predstavuje u šperku Parthskej ríše ako náušnice so záveskami v tvare strapcov hrozna, ktoré 

sú tiež po povrchu granulované413. 
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Ďalších päť súčastí náušníc z Taxily414 patrí k príkladom konkávneho florálneho prívesku (kat. 

č. 14 – 15, tab. II.10). Výrazný prívesok náušnice má podobu obráteného konkávneho útvaru, 

ktorého steny tvoria okvetné lístky, zbiehajúce sa do stredu s očkom na pripevnenie. Z tejto 

stredovej časti vybieha i niekoľko priehradok v tvare srdca (obr. 63), ktoré boli pôvodne 

vyplnené kameňmi či sklenou pastou. Okraje lístkov sú po obvode spojené kruhom zo 

zlatého pliešku.  Z okraja visia retiazky s pripevnenými plochými zvončekmi. Tieto prívesky 

majú paralelu napríklad v náleze z lokality Mizdachan415 z 3. storočia n. l.  

Z Taxily pochádzajú aj jednoduchšie zlaté náušnice, sedemnásť z nich má približne kruhový 

tvar, vytvorený zo zlatého drôtu, časť ich tela je špirálovito obmotaná drôtom416 (kat. č. 16, 

tab. II.11). Niektoré z nich majú širšiu stredovú časť tela a pripomínajú pijavicovité náušnice. 

Dva páry dutých náušníc majú telo približne srdcovitého tvaru (kat. č. 17, tab. II.12). V hornej 

časti sa nachádza kĺbový záves, pomocou ktorého sa náušnica dala otvárať a zatvárať, 

v dolnej časti sú predmety dekorované zlatými, strapcovito usporiadanými guličkami.  

Pokiaľ opustíme Taxilu, novým typom náušníc je dvojica nálezov z Tulcharského 

pohrebiska417, ktoré majú na jednoduchom krúžku závesok v tvare štylizovaného dravca, 

možno orla (kat. č. 43, tab. VI.35). Telo orla je ploché, rozdelené priehradkami, do ktorých 

mohol byť pridaný email. Z dolnej časti visia štyri retiazky so zavesenými perličkami. 

Náušnice podobného typu pochádzajú z oblasti Syrdarje418, v tomto prípade sa uvažuje o 

datovaní do obdobia pred naším letopočtom. Ploché spony z Tulcharského419 

a Babašovského420 pohrebiska v podobnom štýle sa štýlovo podobajú na tento šperk. 

Z oblasti južného Tadžikistanu pochádzajú i ďalšie zlaté náušnice jednoduchého tvaru: jedna 

v tvare krúžku s telom čiastočne obmotaným drôtom (kat. č. 32, tab. V.24), ďalšia dvojica sa 

podobá na Marshallovu „srdcovitú“ náušnicu – s hladkým telom a trúbkovite rozšírenými 

koncami, ktoré sú takmer spojené v dolnej časti náušnice (kat. č. 31, tab. IV.23). Medzi 

nálezmi je i jedna náušnica s tordovaným telom, ktoré má na jednej strane protómu sfingy 

(kat. č. 25, tab. IV.19) a jedna zo zlatého plechu s priehradkami v tvare ľalie obrúbenými 
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granuláciou (kat. č. 33, tab. V.25). Posledná dvojica náušníc v podobe kohútov (kat. č. 27, 

tab. IV.20) je vyrobená zo zlatého plechu, krídla sú spojené z retiazok421. Jeden príklad 

kvalitne prevedenej náušnice s protómou sfingy pochádza z Pandžábu alebo severnej Indie 

pol. 2. stor. n. l. (kat. č. 47, tab. VI.38). 

Tri príklady zlatých náušníc pochádzajú z lokality Dalverzintepe422. Dve majú podobnú 

jednoduchú konštrukciu, ktorá sa vyskytuje pomerne často i u bežného šperku - oválne alebo 

trojuholníkové telo vytvorené zo zlatého drôtu kruhového prierezu. Časť tela oboch náušníc 

je dekorovaná obmotaným tenším zlatým drôtikom (kat. č. 21 – 22, tab. II.13). Tretia 

náušnica sa odlišuje a z nálezov na iných blízkych lokalitách k nej nepoznáme paralely (kat. č. 

20, tab. II.13). Telo náušnice tvorí dutý valec, pripevnený k háčiku na prevlečenie cez ušný 

lalok. Náušnica je na povrchu zdobené jemnou sieťkou z tenkých nitiek kovu, ktoré vytvárajú 

pravidelné vzory zo štvorlístkových kvetov. V centre každého kvetu je miniatúrna šesťlístková 

rozetka, vytvorená pomocou granulácie. Predpokladá sa, že k náušnici patril ešte ďalší, dnes 

už stratený závesok, ktorý mohol byť prichytený na opačnú stranu valca ako háčik. Všetky 

náušnice z Dalverzintepe ú datované do 1. – zač. 2. stor. n. l. 

Nezvyčajná náušnica s  pôvodom uvedeným v Gandháre a datáciou do kušánskeho obdobia, 

presnejšie do 2. storočia n. l., patrí ešte do zbierok Ashmolean Museum423 (kat. č. 39, tab. 

V.31). Základ prívesku náušnice tvorí melónovitá gulička zo zlatého plechu, ktorá je v spodnej 

časti ozdobená väčšími a menšími zlatými guličkami, tvoriacimi pyramidálny útvar. Vlastný 

kruh náušnice sa dá otvárať pomocou dvoch naproti sebe umiestnených malých okrúhlych 

pántov. Vlastné telo náušnice a prívesok ešte spájajú tri priehradky zo zlatého plechu (dve 

v tvare kvapky, jedna okrúhla), vyplnené oranžovým a tmavočervenými kameňmi. Priehradky 

sú ozdobené po obvode granuláciou.  

Ďalšie typy náušníc pochádzajú z už spomínaného Biškentského pohrebiska V či pohrebiska 

Ksirov III. Závesok z Biškentského pohrebiska sa skladá zo sférického útvaru, obaleného 

sieťkou zo zlatých drôtikov, v spodnej časti ozdobený ešte perlou a zlatými guličkami rôznej 

veľkosti v tvare strapca424 (kat. č. 28, tab. IV.21). Datácia je do 1. – 2. storočia n. l. Druhý 

prívesok náušnice tvoria dve priehradky lemované granuláciou – jedna v tvare zahnutej 

kvapky vyplnenej tyrkysom, druhá kruhového tvaru s vloženým zmavočerveným granátom 
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(kat. č. 29, tab. IV.22)425. V spodnej časti sa pridáva hladký disk zo zlatého plechu, zavesený 

na zlatom drôte. Z lokality pochádza ešte ďalšia podobná (kat. č. 30, tab. IV.22). Náušnice sa 

štýlovo podobajú šperkom z Tillja Tepe. Sú datované do 1. – 2. storočia n. l.  

Náušnica nezvyčajného tvaru pochádza z najnovších výzkumov na lokalite Mes Aynak 

v Afganistane426 (kat. č. 40, tab. VII.44). Základ náušnice tvorí horizontálna, bohato zdobená 

lišta. V jej strednej časti sa je polkruhový výklenok zdobený granuláciou, v ktorom sa 

nachádza malý kruhový útvar, pripomínajúci granátové jablko. Na spodnú časť lišty je 

pripevnených päť očiek k prichyteniu záveskov. Bočné strany lišty sú tvorené zdobenými 

stĺpikmi, rovnakými po oboch stranách, s dekoráciou v niekoľkých priehradkách v tvare 

srdca, dvoch listov (všetky vyplnené tyrkysom) a krúžku (lapis lazuli). Náušnica je v hornej 

časti od jedného stĺpiku po druhý  uzavretá oblým zlatým drôtom. Ten je na jednej strane 

prerušený, asi kvôli možnosti prevlečenia cez ušný lalok. Náušnicu tiež zdobia dve perly. 

Datácia je v tomto prípade problematická, pretože súbor predmetov obsahuje predmety 

z rozličných období. Na základe priehradok v tvare srdca či použitia granulácie je náušnica 

prirovnávaná k predmetom z Tillja Tepe, môže ísť teda o predmet blízky 1. stor. n. l., aj keď 

tvarovo podobné náušnice z iných lokalít nemáme a je tiež možné uvažovať o neskoršom 

datovaní. Náušnica trochu svojím tvarom pripomína mužský šperk zobrazený na nástennej 

maľbe z Butkary I (asi 5. stor. n. l., obr. 65427). Na lokalite sa našli aj iné dva oválne predmety 

(priehradka s vloženým kabošonom a olemovaná guličkami), ktoré by mohli byť záveskami 

náušníc. Štýlovo sa líšia od vyššie predstavenej náušnice, skôr by mohli spadať do mladšieho 

obdobia (celý poklad obr. 64). 

Z možného indického inšpiračného okruhu šperkov z Gandháry môžeme malé spomenúť 

diskovité náušnice (kat. č. 41, tab. VI.33). Príklad poznáme zo zbierok Metropolitného múzea 

v New Yorku428. Na ikonografických zobrazeniach sú skôr vyhradené mužom. V centre 

náušnice je spodobená divoká hus (hamsa). Náušnice sú datované do 1. storočia n. l.  

Ojedinelý typ náušnice z 1. storočia n. l. pochádza z Begramu429 (kat. č. 42, tab. VI.34). 

Náušnicu tvorí širší zlatý kruh, ktorý má po obvode pravidelné výstupky, doplnené po oboch 

stranách kvapkovitými vloženými kameňmi. Na vrcholoch hrotov a medzi nimi sú pripájané 
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pyramidálne útvary z menších a väčších zlatých guličiek. V hornej časti je kruh náušnice 

prerušený a v tomto mieste sa pripevňovala na ucho. Zachovali sa tu vždy po dve očká na 

každej strane. Náušnica svojou konštrukciou pripomína typy náušníc bežné u 

achajmenovského šperku430.  

 

Nálezy zlatých náušníc z oblasti Strednej Ázie predstavujú v skupine honosného šperku 

pomerne bohatý súbor, ktorý pochádza z viacerých sídelných lokalít i hrobových kontextov. 

Väčšina zlatých amforovitých príveskov pochádza práve z pohrebísk, a aj keď ich umelecké 

prevedenie je veľmi zjednodušené, boli určite cenným a dôležitým milodarom. Väčšinou sú 

nájdené náušnice datované do obdobia 1., prípadne 2. storočia n. l. Medzi populárne tvary 

patrili určite jednoduché kruhové či oválne náušnice so záveskom alebo bez neho, ich telo 

bolo často ozdobené špirálovito obtočeným tenším drôtom, či hladké trúbkovito rozšírené 

náušnice na zomknutých koncoch. Obľuba jednoduchých typov náušníc je zrejmá v šperku 

z bežného materiálu i honosnejšom prevedení.  

K vôbec najpopulárnejším tvarom patrili náušnice so záveskami v tvare amfor – typ, ktorý 

jednoznačne potvrdzuje inšpiráciu stredoázijského šperku stredomorským umeleckým 

remeslom. Ako už bolo spomenuté vyššie, náušnice so záveskami vo forme amforiek 

najčastejšie s ušami v tvare delfínov boli populárne od posledných dvoch storočí pred n. l., 

nálezy zo Strednej Ázie sú datované hlavne do obdobia 1. či 2. storočia n. l. Tvar bol 

v Strednej Ázii prítomný i v období okolo 2. stor. pred n. l., čo dokazuje exemplár z taxilského 

Bhiru. Ďalšie taxilské amforovité prívesky pochádzajú z 1. stor. n. l. a ich umelecké 

prevedenie je v porovnaní s týmto starším príkladom kvalitnejšie. Typ amforovitých 

príveskov teda pravdepodobne podstúpil v oblasti Strednej Ázie vlastný vývoj, ktorý trval 

niekoľko storočí a jeho umelecky najvydarenejším príkladom sú honosné náušnice s Taxily 

s držadlami amfory v podobe morských drakov, na ktorých jazdí okrídlený Eros. Tieto 

náušnice v sebe odrážajú nielen odkaz na stredomorské vzory a techniky, ale i miestnu veľmi 

zdobnú tradíciu. V spojitosti s amforovitým záveskom sa často objavuje ako vrchná časť 
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rozetkový terčík, ktorý by mohol mať takisto súvislosť s antickou tradíciou. Amforovité 

prívesky boli široko populárne aj v oblasti susednej Parthskej ríše431. 

V spektre týchto príveskov náušníc sa okrem zdobných kusov vysokej umeleckej kvality 

(práve vyššie spomenuté nálezy z Taxily) objavujú jednoduchšie príklady v schematickom 

prevedení (pohrebiská južného Tadžikistanu), ale aj veľmi zjednodušené amforovité závesky, 

len vzdialene pripomínajúce svoj predobraz z menej kvalitných kovov (nálezy schematických 

amforovitých záveskov zo zlúčeniny medi z Begramu). Okrem amforovitých záveskov sú 

v nálezoch z Taxily zastúpené kruhové terčovité náušnice s niekoľkými záveskami i zvláštne 

náušnice pijavicovitého tvaru. Niektoré časti týchto náušníc (prúžky s guličkami zlata na 

navlečenie záveskov pijavicovitých náušníc, ich ozdobné terčíky delené priehradkami) spájajú 

taxilský šperk na jednej strane s Tillja Tepe (rovnaké prúžky s guličkami má i pektorál z hrobu 

V) a na druhej strane s pohrebiskami biškentskej oblasti južného Tadžikistanu (jednočasťová 

spona je priehradkami z Tulcharu je delená úplne rovnako ako ozdobný terčík náušnice). 

Obľúbené boli veľmi pravdepodobne aj ďalšie náušnice helénistickej koiné, ako môžeme 

usudzovať z niekoľkých nálezov – jednoduché či tordované kruhy vytvarované na jednom 

konci do podoby hlavičky alebo postavy. Dva známe exempláre spodobujú Erotka, ďalšie dve 

náušnice zobrazujú protómu sfingy.  

Je zaujímavé, že bohatá kolekcia šperkov z nomádskych pohrebov Tillja Tepe obsahovala 

pomerne málo kusov náušníc, všetky nenápadného a menšieho tvaru. Naproti tomu nálezy 

z mestských kontextov v Taxile nápadne vynikajú svojou zdobnosťou i rozmermi. Obecne ale 

môžeme povedať, že typové spektrum nálezov náušníc z jednotlivých oblastí Strednej Ázie 

(Baktria, Gandhára) je podobná a v mnohých ohľadoch sa typovo približuje i spektru šperku 

z oblasti Parthskej ríše432.  
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Ihlice 

 

Pre starovekú Strednú Áziu sú ihlice pomerne typickým a obľúbeným šperkom. Ihlica je 

funkčným i ozdobným predmetom v jednom, môže slúžiť ako spínadlo vlasov alebo odevu. 

Na území Strednej Ázie sú ihlice častým nálezom v kontextoch dvoch historických období433: 

dobe bronzovej (približne 17. – 10. storočie pred n. l.) a dobe kušánskej/kušáno-sasánovskej 

(1. - pol. 5. storočia n. l.). Pokiaľ sa pozrieme na dobu bronzovú, ihlice sa vyskytujú často v 

ženských hroboch významných lokalít Sapallitepe a Džarkutan. Jednotlivé nájdené exempláre 

sú značne dlhé a vzhľadom k použitému materiálu i ťažké, asi určené k zopnutiu bohatej 

prikrývky hlavy434. To, že sa veľmi pravdepodobne jednalo o vlasové ihlice, dokazuje práve 

ich umiestnenie v hroboch blízko lebky435. Klasifikácia je možná podľa podoby dekoratívnej 

hlavice. Do pečatnej skupiny patria ihlice s plochou hlavicou, často v tvare rozety, kolieska 

alebo štvorca s cikcakovitými stranami. Na hlavici sa potom nachádza jednoduchý florálny, 

figurálny alebo ornamentálny obraz. Vyskytujú sa motívy kvetu, stromu života, orla, diviaka, 

hviezdy či slnka. Druhá skupina s trojrozmernou hlavicou máva podobu zoomorfnú, alebo  

antropomorfnú (populárny je kozorožec, ležiaci baran, zápasiaci muži, zovretá päsť). 

Zaujímavou paralelou pre ihlice z neskoršieho kušánskeho obdobia je hlavica v tvare 

perforovanej ľudskej päste. Jednou z hypotéz je využitie ihlice pri úprave nití v procese 

výroby tkanín, ďalšou možnosťou je, že otvorom bola prevlečená len niť s korálkami, aby 

zvýšila zdobnosť šperku436.  

Ihlice z bežných materiálov obdobia 1. – pol. 5. st. n. l. sa podľa materiálu výroby rozdeľujú 

do troch základných skupín na kostené, železné a ihlice z iných kovov (najčastejším je 

bronz)437. Najvyššiu umeleckú úroveň i tvarové spektrum dosiahli remeselníci u kostených 

exemplárov. Novodobový rozkvet potom zažili ihlice v stredoázijskom šperku 18. a 19. 

storočia438.  
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U kostených ihlíc je bežné oddelenie časti s ostrým hrotom od hlavice jednoduchými 

prstencami. Rozmery ihlice sa pohybujú najčastejšie v rozmedzí 10 až 15 cm. Materiálom 

k výrobe sú najmä dlhé kosti domácich zvierat, vyskytujú sa aj kosti bucharského jeleňa439, 

predpokládá sa použitie slonoviny. Nachádzajú sa často v ženských hroboch. Predpokladá sa, 

že z dôvodu krehkosti použitého materiálu by neboli vhodné ako odevné ihlice, ale skôr 

vlasové. Súčasne mohli slúžiť ako kozmetické pomôcky - lyžičky, špachtle, tyčinky na 

nanášanie líčidiel.  

Typológiu kostených ihlíc zostavil V. A. Zavjalov v roku 1993440. Ako základ použil ihlice 

z výskumu lokality Zartepa v Surchandarijskej oblasti. Okrem materiálu zo Zartepe vychádzal 

z dostupného publikovaného materiálu441. V diplomovej práci autorky bola táto existujúca 

typológia doplnená o novšie nálezy, hlavne z lokalít Kampyrtepa a Džandavláttepa442. 

V zásade môžeme rozlišit štyri základné skupiny kostených ihlíc podľa podoby hlavice – 

antropomorfné, zoomorfné, geometrické a rastlinné. U niektorých konkrétnych typov je 

možné aj ich presnejšie geografické vymedzenie výskytu. Ihlice pochádzajú z historických 

území Chorasmie, Margiany, Sogdiany a Gandháry, ale počtom nálezov aj lokalít sa miestom 

najfrekventovanejších nálezov ukazuje územie Baktrie, hlavne jej severnej časti.  

Do skupiny s antropomorfnou hlavicou zaraďujeme ihlice v podobe ľudskej postavy, 

prípadne časti ľudského tela (zatiaľ jedinou dochovanou formou je dlaň). U ihlíc prevažuje 

oválny prierez tela a jej typy zvyknú byť oproti ostatným kosteným skupinám masívnejšie a 

ťažšie. Príkladom hlavice vo forme ľudskej postavy je ihlica zo Zartepa ukončená hlavicou 

v podobe sediacej ženskej postavy443. Ďalším príkladom je ihlica pochádzajúca z Novej Nisy, 

s figúrkou stojaceho mužského božstva s dlhšími vlasmi444. Ihlica z Toprakkaly má hlavicu 

v tvare mužskej busty, ktorá vyrastá z polorozkvitnutého lotosového kvetu. Je datovaná do 

konca 2. - zač. 4. stor. n. l.445Ako nový typ bola v diplomovej práci do antropomorfnej skupiny 

zaradená ihlica z Aj-Chanúmu446. Hlavica znázorňuje nahú ženskú postavu, kľačiacu na 
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pravom kolene, ktorá drží v ruke dvojuchú nádobu, pripomínajúcu stredomorský kantharos.  

Ďalšie antropomorfné exempláre predstavujú ihlice so zobrazením ľudskej dlane – typ 

v podobe ruky so všetkými vystretými prstami, typ s vystretým ukazovákom a palcom, 

zomknutými k sebe a ostatnými prstami skrčenými v dlani a typ hlavice so zovretou päsťou, 

v tvare ruky držiacej malú nádobku s užším hrdlom447. Ihlice antropomorfnej skupiny 

pochádzajú z lokalít Dalverzintepe448, Džandavláttepa449, Aktepe II450, Varachša451, 

Zartepa452, Ajazkala453, Chalčajan454, Setalak I v blízkosti Buchary455 a Kampyrtepa456. 

U  skupiny zoomorfných ihlíc sa vyskytujú tri typy prevedenia hlavice - v tvare koníka, zmije 

a figúrky vtáka. Výber týchto námetov nemusí byť náhodný. Had je v mnohých kultúrach 

symbolickým zvieraťom chtonických a vegetatívnych síl, vtáky majú veľký význam v slnečnom 

kulte, rovnako ako kôň, ktorý je zároveň u nomádskych národov nenahraditeľným zvieraťom. 

Nálezy ihlíc s koníkom pochádzajú len z oblasti južného Uzbekistanu, okolia Starého Termezu 

– zo Zartepa457, Akkurgan458 a Džandavláttepa459. Všetky ihlice majú plochú hlavicu, podobný 

štýl výzdoby a dva prstence oddeľujúce hlavicu od tela. Umelecké prevedenie hlavy koníka je 

jednoduché, schématické, ale zároveň výstižné460. Zavjalov rozlišuje päť typov ihlíc461, ihlica 

z Džandavláttepa potom predstavuje šiesty typ ihlice. Zaujímavým poznatkom je lokalizácia 

výskytu ihlíc do oblasti blízko Starého Termezu. V tomto prípade je možné predpokladať 

spoločnú dielňu v období pol. 4.- 5. stor. n. l., v ktorej boli ihlice vyrábané -  tá mohla sídliť na 

jednej z troch lokalít nálezu typu, alebo to mohlo byť iné centrum v ich okolí.  

Najlepšie dokumentovaným príkladom ihlice v tvare vtáčika je exemplár z  Kampyrtepa, 

ktorý má hlavicu v podobe kohúta462, datuje sa do 1.-2. stor. n. l. Ďalši podobné ihlice 

                                                           
447

 Шейко – Никитенко 2001, 44, рис. 5,7. 
448

  Пугаченкова – Pтвеладзе 1978, 108-112, рис. 78, 79. 
449

 Belaňová 2007, Tab. XLIII, 14.  
450

 Седов 1987, 170, тавл. VII, 1-3. 
451

 Шишкин 1963, 119-120, рис. 58. 
452

 Забьялов 1993, 34. 
453

 Толстов1964, 111, тавл. 27,1. 
454

 Пугаченкова 1966, 96, рис. 62. 
455

 Сулейманов 1983, 107, рнс. 39. 
456

 Шейко - Никитенко  2001, 44, рис. 5,7. 
457

 Забьялов 1993, 35. 
458

 Пидаев 1978a, 80, рис. 27,7. 
459

 Belaňová 2007, Tab. XLII, 9. 
460

 Hlava je z profilu, zboku je ihlica výrazne tenká, detaily sú znázornené trojuholníkovými výrezmi. 
461

 Забьялов 1993, 35. 
462

 Лунева 2005, 61, рис. 6,3., kohút je zobrazený schématicky a z profilu. 



96 

 

pochádzajú z lokality Javanskoe Gorodišče463 vo vrstvách 4./5. stor. n. l. a Taxily464. Poznáme 

niekoľko exemplárov ihlíc s podobou hlavičky hada z Toprakkaly465 a Šaštepe v blízkosti 

Taškentu466.  

Najpočetnejšiu skupinu medzi kostenými ihlicami predstavujú ihlice s geometrickou 

hlavicou. Rozlišujeme u nich  niekoľko typov. Ihlice s hlavicou v tvare lyžičky pochádzajú 

napríklad zo Zartepa (bolo tu nájdených 17 exeplárov), tri nálezy 

z citadely Džandavláttepa467. Po jednom príklade sa našlo 

na Chairabádtepe468, Dilberdžinu469, Čakalaktepe470 a Aktepe471. Hlavica ihlice v podobe 

amforky pochádza v počte 9 exempárov zo Zartepa472, dva príklady z Akkurganu473. Typ s 

bikónickým útvarom zhora a zdola doplnený dvomi prstencami pochádza zo Zartepa474 (8 

kusov), 2 z Džandavláttepa, po jednom z Chairabádtepe475, Begram III476 a pravdepodobne  

z Durmantepe477. Typ s horným pyramidálnym prstencom so štyrmi vystupujúcimi 

pyramidálnymi časťami sa našiel na Čakalaktepe478, Zartepa479, Durmantepe480 a 

Chairabádtepe481. Typ s rožkami pochádza zo Zartepa482, z lokality Kaparas483, Toprakkala484, 

Dalverzintepe485 a Džanbaskaly486, kde je ihlica datovaná do 2. stor. n. l. U niektorých ihlíc 

tohto typu sú pozorovateľné zvyšky polychrómie. Veľmi  jednoduchá hlavica s dvomi hrotmi, 

ktorá vznikla len správnym zaostrením konca tela ihlice, pravdepodobne plnila ďalší účel. Tri 
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príklady sú známe zo Zartepa487, z Džandavláttepa488, jeden z Begramu I489, pripomínajú 

staršiu ihlicu s dvomi hrotmi z Aj-Chanúmu490. 

Ihlice s jednoduchými prstencami mohli byť dozdobené guličkou na vrchole ( z Taxily491 

poznáme jeden exemplár). Príkladom je kostená ihlica z Kampyrtepa492. Datuje sa do 1.- 2. 

stor. n. l. Ihlicu s hrebienkom poznáme z Taxily493 či Begramu II494. Ihlice s dýkovitou hlavicou 

s jemnými rytými líniami pochádza z Kampyrtepa495, obe datované do 1.- 2. stor. n. l.  

Rastlinné motívy výzdoby hlavíc neboli u kostených ihlíc veľmi populárne, je známy 

pomerne malý počet exemplárov. Ihlice s hlavicou v tvare granátového jablka poznáme 

z Toprakkaly496 a z Kampyrtepa497z vrstiev 1. a 2. stor. n. l., ihlicu s motívom mandle, alebo 

lístku zo Surch - Kotalu498. 

Kovové ihlice predstavujú ďalšiu časť nálezov. Okrem železa a bronzu sa príležitostne 

vyskytuje aj iný materiál, napríklad olovo. Výzdobné motívy hlavíc sú podobné kosteným 

ihliciam, aj keď zjednodušené. U tvarov hlavíc sú najviac zastúpené motívy antropomorfnej 

a geometrickej skupiny. Častým je motív päste, prípadne štylizovanej vystretej ruky. 

Z geometrických sa objavuje miniatúrna lyžička, rôzne druhy rytej výzdoby a  hlavica v tvare 

veľkej hladkej guličky, ktorej vonkajší kovový obal je vyplnený hmotou organického pôvodu. 

Z početnějších nálezových skupín spomeňme Kampyrtepa, niekoľko kusov pochádza z lokalít  

Tup - Chona499, Jalangtuš Tepe500, Tepai-Šach501,Zartepa502 či Kavadkaly503. Kovové ihlice sa 

častejšie vyskytujú vo vrstvách datovaných k prvým dvom storočiam n. l., spolu s kostenými 

príkladmi ihlíc. V  období 4.- 5. stor. ich počet klesá a v kontextoch prevládajú ihlice kostené. 

Z lokality Kampyrtepa sa ihlice datujú do 1.- 2. stor. n. l. a v porovnaní s kostenými ihlicami sú 
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krátke. Jedna z nich mala hlavicu pokrytú zlatou fóliou. Ako vlasové ihlice boli 

pravdepodobne používané aj bronzové nástroje na svojom konci mierne sa rozširujúce do 

formy lopatky, ktorých bolo niekoľko na Kampyrtepa nájdených. Dokazuje to umiestnenie 

takmer zhodných predmetov v hroboch Babašovského pohrebiska pod lebkou, niekedy 

dokonca v pároch504. Ďalším zástupcom z Chorezmu je ešte jedna ihlica z Kavadkaly. Hlavica 

má podobu ruky, ktorá v troch prstoch drží malú guličku, dva prsty sú zovreté k dlani. Pod 

hlavicou je špirálovitý náramok vo forme hada. Nález sa datuje do 1.- 2. stor. n. l.505 Súbor 

kovových ihlíc so zoomorfnou hlavičkou v štylizovanej podobe vtáka pochádza z Begramu506 

z obdobia 1. a 2. stor. n. l.  

 

Príklady ihlíc vyrobených z drahých kovov z obdobia sledovaného dizertačnou prácou nie sú 

veľmi početné, najviac ich pochádza zo ženských hrobov Tillja Tepe. Je možné, že ihlice 

z bežnejších materiálov, napríklad tie vyrobené z kosti (alebo slonoviny), boli obľúbené i u 

bohatších vrstiev obyvateľstva. Takisto zobrazovanie ihlíc na ikonografických prameňoch nie 

je veľmi časté.  

Ch. Fabrégues poskytuje prehľad komplikovaných prikrývok hlavy u gandhárskej skulptúry, u 

ktorých ihlice mohli plniť dôležitú funkciu pri upevnení celej zdobnej sústavy šperku 

zdobiaceho hlavu, samotné ihlice sú však ťažko rozlíšiteľné507. Podobne tomu môže byť u B. 

Musche a zobrazení bohatého šperku na skulptúre z Parthskej ríše z Hatry508. Príkladom 

zobrazenia ihlíc by mohli byť dve rozetky nad ušami ženskej sochy z Butkary I509 (približne 1. 

polovica 1. stor. n. l., obr. 66). Ďalší podobný príklad dvojice ihlíc z článku P. Callieriho510 

pochádza z Barikotu u Saidu Šarif (obr. 67). Jedná sa o helénistické emblema z nádoby 

kvalitnej červenej keramiky, spodobená žena pripomína antické vzory a po oboch stranách 

hlavy nad ušami má identické kvety, možné ihlice, ktoré asi držia jednoduchý diadém nad 

čelom. Zobrazenie, ktoré vzdialene pripomína ihlice, pochádza z faléry nájdenej 

                                                           
504

 Мандельштам 1975, 118, Таьл. ХХХIX, 1-6. Zaujímavými príkladmi sú dve bronzové ihlice z hrobového 
okruhu IV, 9. Jedna má hlavicu vytvorenú z tenkého kovového pliešku v podobe dravca. Druhá bronzová ihlica 
má podobu lyžičky, zdobenej horizontálnymi žliabkami. Obe ihlice boli nájdené in situ v ženskom hrobe vedľa 
lebky.  
505

 Абдуллaeв – Pтвеладзе – Шишкинa 1991, 195, н. 315. 
506

 Errington 1999, 292, 2 – 21 in Alram – Klimburg-Salter 1999. 
507 Napríklad Fabrégues 1988, Pl. 15, 21, 28, 29. 
508

 Dekorácie hlavy napríklad v Musche, Taf. III, V, VI. 
509

 Facenna 2003, 298, fig. 13. 
510

 Callieri 2007, 133 – 164 (157), ill. 6.38. in Srinavasan 2007. 
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v Tadžikistane. Je na nej spodobený podľa interpetácie autorov Dionýzos, postava má ale vo 

vlasoch dva predmety, ktoré by mohli pripomínať ihlice s hlavicou v tvare terča511(obr. 68). 

Ďalšie zobrazenie ihlíc môže byť na šperku so ženskou protómou, ktorý pochádza z obdobia 

okolo prelomu letopočtom pravdepodobne z Kašmíru512. Ženská fantastická postava má nad 

spánkami naznačené rozetky z guličiek granulácie (obr. 69). Vzhľadom k tomu, že väčšina 

honosných ihlíc sa našla po dvojiciach, môžeme predpokladať, že sa dali nosiť spôsobom 

prezentovaným na príkladoch uvedených vyššie v pároch. Ďalšími príkladmi plastiky, ktorá by 

mohla zobrazovať ihlice s hlavicou vo forme roziet, sú reliéf zo zobrazením háremu 

pravdepodobne z 1. – 2. stor. n. l. z Múzea v Islamabáde. Na reliéfe má jedna sediaca žena 

v ruke misku a v jej vlasoch sú jasne viditeľné dve rozetky v mieste nad ušami513 (obr. 70).  

 

Priame nálezy stredoázijských ihlíc zo zlata a striebra pochádzajú prevažne z hrobov lokality 

Tillja Tepe. Celkovo sa tu našlo šesť párov ihlíc a dva samostatné exempláre. Podrobnejší 

popis ihlíc je uvedený nižšie, datácia pohrebiska je okolo polovice 1. stor. n. l. 

Samostatnú ozdobu vlasov, veľmi pravdepodobne ihlicu z hrobu I z tenkého zlatého plechu, 

tvorí sedem plieškov rôzneho tvaru (kat. č. 48, tab. VIII.45). Najväčší pripomína časť rozety so 

štyrmi okvetnými lístkami, ďalšie k nej pripojené majú tvar polmesiaca, listov s volútami a 

jednoduchého disku. Na zadnej strane najväčšej časti sa nachádza trubička so zvyškami 

železa514, ktorá umožňovala kolmé nastoknutie ornamentu na telo ihlice.  

Dvojica ihlíc z hrobu II sa našla in situ na spánkoch pochovanej ženy515 (kat. č. 49, tab. 

VIII.44). Telo predmetov bolo vyrobené z bronzu, ktorý sa poškodil, hlavica zo zlatého 

plechu. Tá svojím tvarom pripomína klobúk – rovné okraje vybiehajú do konvexného stredu, 

ktorý je v strede ozdobený malým tyrkysom kruhového tvaru, vloženým do priehradky. 

Okraje plechu hlavice sú pravidelne perforované, cez tieto otvory je prevlečená sústava 

zlatých drôtikov, na ktorých sú navlečené granulované hrotovité útvary, perly a pripojená 

masívna sústava záveskov. Najväčší má tvar polmesiaca, k nemu sú pripojené ďalšie prívesky 

jednoduchého kruhového tvaru. 

                                                           
511

 Зеймаль 1985, 100, 253. 
512 Errington – Cribb 1992, 138 - 139, No. 140. 
513

 Luczanits 2008, 221, Nr. 155.  
514

 Sarianidi 1985, 226, 3, iII.18. 
515

 Sarianidi 1985, 235, 31, ill.20. 
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Samostatná ozdoba z hrobu III zo zlatého plechu sa skladá zo zlatého polmesiaca516, ktorý má 

po obvode päť očiek (kat. č. 50, tab. VIII.46). Ku trom z nich sú pomocou drôtov pripevnené 

prerezávané závesky v tvare ornamentu s volútkami. Centrálny prívesok pripomínajúci 

tvarom kosatec či orchideu má dve časti a k telu mesiaca je pripevnený jednoduchou 

retiazkou typu loop-in-loop.  Tento typ retiazky je použitý aj u iných predmetov z lokality. 

Z hrobu III pochádza ďalší pár ihlíc517 (kat. č. 51, tab. VIII.48) so strieborným telom a hlavicou 

zo zlatého plechu, ozdobenou technikou repoussé. Výzdobu hlavice predstavuje niekoľko 

sústredne umiestnených roziet s rôznym počtom okvetných lístkov, vonkajšia ich má 

dvanásť; striedajú sa tu jednoduché hladké lístky  so stredovou žilou a malým perforovaným 

očkom i zložitejšie profilované lsítky, ktoré pripomínajú palmety. Výzdobu doplňujú ďalšie tri 

menšie rozetky. K otvorom na okraji hlavice sa pravdepodobne pripevňovali závesky zo 

zlatého plechu, podobne ako ihlíc z predchádzajúcich dvoch hrobov. Paralelou k týmto 

záveskom nález z Erkurganu v oblasti Sogdu518 (kat. č. 55, tab. IX.51). Posledný pár 

jednoduchších a menších ihlíc z hrobu III519 (kat. č. 52, tab. VIII.48) nebol úplne identický, 

podrobnejší popis je nižšie. Jedna z ihlíc má pozlátenú striebornú hlavicu a telo kruhového 

prierezu. Druhá má strieborné telo čtvorcového prierezu, hlavica je zo železa a pozlátená.  

Hrob VI obsahoval pár ihlíc, pripomínajúci exempláre z hrobu I520 (kat. č. 53, tab. IX.50). 

Základ oboch predmetov tvorí rozetka s piatimi okvetnými lístkami vyrezaná zo zlatého 

plechu. V strede je umiestnená kruhová priehradka k vloženiu kameňa či sklenej pasty, jej 

okraj je dekorovaný granuláciou. Niektoré okvetné lístky sú perforované a cez otvory je 

prevlečený drôt s jednoduchými príveskami v tvare diskov. Tie sú doplnené perlami a jedným 

zložitejším príveskom v tvare polmesiaca s tromi zavesenými diskami. V spodnej časti rozety 

je vertikálne pripevnená ihlica z nekvalitného striebra. Okrem nápadnej dvojice hrob 

obsahoval dve malé strieborné ihlice c hlavicou v tvare granátového jablka521 (kat. č. 54, tab. 

VIII.49). Hlavičky sú pozlátené. Vrchná časť tela ihlíc je mierne rozšírená so štvorcovým 

prierezom a dekorovaná rytými líniami.  
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 Sarianidi 1985, 238, 19. 
517

 Sarianidi 1985, 242, 51, ill.19. 
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 Кошеленкo 1985, 425, CXXXVII, 4. 
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 Sarianidi 1985, 244, 47. 
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 Sarianidi 1985, 255, 17, ill. 16. 
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 Sarianidi 1985, 259, 40. 
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Nálezom pravdepodobne stredoázijskej proveniencie je zlatá ihlica zo zbierok Ancient India 

and Iran Trust v Cambridge (kat. č. 58, tab. IX.53). Zlatý predmet tvorí hlavica v tvare ženskej 

hlavičky, z bokov sploštenej, s vlasmi zopnutými do uzlu na temene. Hlavička je dutá, štýl 

pripomína diela 3. storočia pred n. l.522 Pôvodne sa mohlo jednať o kruhovú náušnicu 

s jedným koncom v tvare hlavičky, ktorú nový vlastník vyrovnal a zasadil ako hlavicu do 

ihlice. Telo je plné, obtočené tordovaným drôtom, od hlavice ho delí širšia manžeta 

s filigránovou dekoráciou. Jedná sa o pomerne ojedinelý predmet v stredoázijskom kontexte.  

Z Taxily z vrstiev 1. stor. n. l. pochádzajú okrem kostených ihlíc s hlavicami rôznych tvarov 

(vtáci, prstence, hrebienky) aj dve ihlice z drahých kovov523. Prvá z nich je štíhla, hlavica má 

tvar kruhu, rozdeleného po oboch stranách priehradkami do rozetky s piatimi lístkami (kat. č. 

57, tab. IX.52). Telo rozety vyplňuje biely ortoklas. Kruh je ohraničený dvoma radmi zlatých 

guličiek. Druhá ihlica má strieborné telo a zlatú hlavicu v podobe soklu s polmesiacom, na 

ktorom je umiestnený motív triratny (kat. č. 56, tab. IX.52). Marshall považuje ihlicu za 

predmet spojujúci grécku a indickú tradíciu – polmesiac označuje za motív prinesený Grékmi, 

triratnu zase za typicky indický symbol. Odkazuje na podobnú ihlicu na západnej bráne 

v Sánčí524, ktorá je ale bez lunuly.  

Pokiaľ sa pozrieme na nálezy honosných ihlíc gréckej proveniencie v klasickom období či 

helénizme, nepatril pravdepodobne tento druh šperku k veľmi rozšíreným typom, aspoň 

podľa množstva ich nálezov v porovnaní s inými typmi šperku. Higgins i Deppert – Lippitz525 

približujú pre klasické obdobie dva honosné nálezy spôn so zložitou dekoráciou zo 

severozápadného Peloponézu a dva páry strieborných jednoduchších spôn z Kréty526, zo 

Sindu527 pochádza pár ihlíc s diskovitou až vypuklou, bohato zdobenou hlavicou, 

pripomínajúcou kvet a masívnejším bronzovým telom (ihlice zo ženského hrobu sú datované 

ku koncu 6. stor. pred n. l.). Dve zlaté ihlice pochádzajú z Artjuchovského kurganu528, 

datovaného do 2. stor. pred n. l. Štíhle telo má na mieste hlavice očko, na ktoré je zavesená 

schránka či lôžko. V ňom je pomocou priehradok vytvorený štvorlístok zo srdcovitých 

elementov (u druhého príkladu rozetka s viacerými listami), vyplnených emailom. Z tohto 
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 Errington – Cribb 1992, 138, no. 139. 
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 Marshall 1951, 633, Pl. 191, 100, 101. 
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 Marshall 1951, 633; Marshall - Foucher 1983, Pl. LXVI, a. 
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 Deppert – Lippitz 1985, 154 – 155. 
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 Higgins 1961, 132 – 133. 
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 Βοκοτοπούλου, Ι. – Μισαηλίδου, Β. (1985), 87, 129. 
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Максимова 1979, 26, арт. 7, 39. 
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disku visí väčší granát s ďalšími záveskami na retiazkách. Podobný motív ako na disku sa 

nachádza aj na prsteni z hrobu, tvorili teda jednu sadu. Rovnaké závesky s granátom majú aj 

iné šperky z lokality, väčší diadém a menší šperk nosený na čele529. Dve ďalšie helénistické 

ihlice pochádzajú zo Sýrie a asi Karpenisi530. Hlavicu predstavuje schematická ženská postava 

v drapovanom odeve. Pripomína tak predmet interpretovaný ako fragment ihlice z Britského 

múzea (miesto pôvodu je Gandhára) – hlavicu v podobe polonahej bohyne Afrodité531, ktorá 

má okolo bokov ovinutý plášť. Bohyňa má v jednej ruke kyticu, druhou si siaha na rameno, 

hlava je mierne naklonená. Jej pravej nohy sa drží malý Eros (kat. č. 59, tab. IX.54).  

Zo súkromnej zbierky pochádza zlatá ihlica s hlavicou v tvare korintskej hlavice, na ktorej sedí 

holubica. Holubica má detaily tela vyložené granátmi a je datovaná do 1. polovice 2. stor. n. 

Zlaté ihlice boli populárne u raného etruského šperku s hlavicou kruhovou alebo v tvare 

obrátenej hrušky532. V rímskom šperku boli obľúbené jednoduché kostené i kovové ihlice či 

ihlice kombinované z viacerých materiálov, napríklad kostené so zlatým plechom. Ihlice 

z týchto materiálov patria k častým nálezom z rímskych provinciálních lokalít533. Objavujú sa 

aj viac prepracované ihlice vyššej umeleckej hodnoty. Datovanie podľa štýlu ihlice je 

obtiažnejšie, pretože jednoduché ornamentálne či figurálne motívy boli vždy v móde 

pomerne dlhé obdobie, napríklad ale v južnej Británii je zrejmé rapídne rozšírenie vlasových 

ihlíc od 1. stor. n. l.534 . Dokonca jednoduché rímske ihlice z kostí sa používanými motívmi na 

svojich hlaviciach podobajú stredoázijským ihliciam. 

Lokalita Tillja Tepe nám poskytuje početnejší súbor honosných ihlíc - dva páry z hrobov III a 

VI sú vyrobené zo striebra, s hladkou hlavicou v tvare granátového jablka. Sú dosť krátke, ich 

dĺžka je v rozmedzí 5 – 6 cm. Tento typ kratšej ihlice s hladkou sférickou hlavicou je podobný 

ihliciam z bežných kovov535. Oba páry týchto jednoduchých ihlíc sú v hroboch doplnené 

väčšími a zdobnejšími pármi zo zlatého plechu. Mohli byť doplnkovými ihlicami, ktoré 
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 Максимова 1979, 46, 6 и 26, 38. 
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 Higgins 1961, 171, Pl. 53F. 
531

 Errington – Cribb 1992, 137, no. 138 
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 Higgins 1961, 145. 
533

 Facsády 2009, 88. Veľkosť ihlíc závisela od typu účesu. Móda účesov raného cisárskeho Ríma vyžadovala 
mohutnejšie ihlice v menšom počte, v neskorých obdobiach rímskeho cisárstva boli používané menšie ihlice, ale 
vo väčšom množstve. Viac i v Johns 1996, 138 – 139. 
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 Johns 1996, 138 – 139. 
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 kostené ihlice s hlavicou s granátovým jablkom pochádzajú napríklad z Kampyrtepa (Лунева 2005, 63 - 64, 
рис. 5: 5,16.). 
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pomáhali držať na vlasoch zložitejšiu prikrývku hlavy. Práve hroby III a VI boli na lokalite 

najbohatšie a obe zomrelé mali vo svojej výbave zlaté koruny. 

Ďalšie tri páry a dva samostatné predmety sú tvorené tromi časťami. Obecne môžeme 

zhodnotiť, že hroty a telá ihlíc boli asi vyrobené z bronzu či železa, diskovitý či rozetový 

základ hlavice je vyrezaný zo zlatého plechu a niekedy doplnený plastickou výzdobou. 

K hlavici sú drôtikmi pripevnené zo zlatého plechu vyrezané závesky lunicového, rastllinného 

či jednoduchého kruhového tvaru.   

Stredoázijské nálezy ihlíc z bežných materiálov dokazujú, že tieto predmety na pomedzí 

šperku a funkčného nástroja boli v oblasti Strednej Ázie veľmi obľúbené. Najčastejším 

materiálom k ich výrobe je kosť či možno slonovina, pravdepodobne sa jedná o vlasové 

ihlice. Je možné, že predmety z bežných materiálov patrili i k výbavám bohatších vrstiev 

obyvateľstva. Okrem týchto rozšírených exemplárov sa na lokalite Tillja Tepe s paralelou 

v podobe závesku z Erkurganu našlo niekoľko zlatých masívnejších ihlíc vyrezaných zo zlatého 

plechu, ktoré sú štýlovo podobné ďalším nálezom z týchto hrobov. Tieto ihlice boli nosené 

po dvojiciach po stranách hlavy a pomáhali pripevňovať na vlasy prikrývku hlavy. Naznačuje 

to ich poloha v rámci hrobov, čiastočne i ikonografické pramene.  
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Koruny, čelenky, diadémy, vence 

 

Skupina nápadných a slávnostných ozdôb hlavy, ku ktorej môžeme priradiť koruny, čelenky, 

diadémy alebo vence, je svojím výnimočným charakterom jednoznačne blízka honosnému 

šperku. V oblasti Eurázie i konkrétne Strednej Ázie prikrývka hlavy doplnená o zdobné väčšie 

šperky, položené a pripevnené horizontálne na vlasoch alebo nad čelom, často doplnená 

o množstvo nášivných plieškov, upozorňovala na sociálne postavenie či náboženskú funkciu 

svojho nositeľa či nositeľky536 . Jednoduchý páskový diadém je znakom panovníka na 

mnohých helénistických (i grécko-baktrijských537) minciach. Zo stredoázijských lokalít 

poznáme terakoty, zobrazujúce mužské aj ženské postavy, ktoré majú rôzne zdobené 

prikrývky hlavy a vlasy. Príkladom môže byť plastika z Dalverzintepe - hlava muža s vysokou 

kužeľovitou čiapkou, ktorá je po celom povrchu pošitá ovlálnymi plieškami s očkom (obr. 

71)538. Okrem toho pochádzajú ďalšie príklady panovníckeho diadému či zdobených korún 

z mužských sôch z Dilberžinu, Chalčajanu a ďalších sôch539(obr. 72 – 73) i nástenných540 

malieb Dalverzintepe (obr. 74). U zobrazení žien sa vyskytujú vysoké zdobené diadémy, 

prípadne čelenka zo skrúteného pásu látky ozdobená veľmi pravdepodobne kovovými 

plieškami a drahými kameňmi, podobne ako je zobrazné na aplike s Afroditou z Tillja Tepe 

(tab. XXIV) alebo na príkladoch z Dalverzintepe541 (obr. 75). Zobrazenie ženskej okrídlenej 

protómy z obdobia 1. stor. pred n. l. – 1. stor. n. l. pravdepodobne z Kašmíru má na hlave 

veniec z brečtanových listov542 (obr. 69). Ďalšie dva predmety (strieborný disk z 2. stor. pred 

n. l. a zlatý medailón zo 4. stor. n. l.) z rovnakého katalógu zobrazujú koruny či diadémy 

u ženských božských postáv543 (napr. tab. XXVII). Kušánska terakota mužského božstva z 3. – 

4. storočia n. l. z Kara Pitšok ukazuje hrotitú korunu544(obr. 76). U bežného obyvateľstva sa 

ale takisto dá predpokladať tradícia látkových či kožených prikrývok hlavy, vzhľadom 

                                                           
536

 Лунева 2005, 50. 
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 Пугаченкова 1979, 84 – 85, pис. 95, 97 – 98.  
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 napríklad Пугаченкова – Pтвеладзе 1978, 217, pис. 152. 
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 Пугаченкова 1987, 38 - 39. 
540

 Хакимов – Гюль - Янгос 2001, 43, ill. 66. 
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k podnebiu a miestnym a nomádskym tradíciam. Látka sa mohla doplnila ozdobným pruhom 

- čelenkou z látky, kože alebo kovu. V prípade spomínaných organických materiálov mohla 

byť ozdobená výšivkami, našitými perličkami, korálkami, mušlami, kovovými plieškami, 

zvončekmi a záušnicami. Uvedené ozdoby mohli byť našité i priamo na látku pokrývajúcu 

vlasy. Nášivné pliešky sa vyskytujú vo forme rozetiek, koliesok a figúriek vtákov, v literatúre 

sa často kladie dôraz na solárnu symboliku, ktorú prikrývka hlavy niesla, a jej magickú 

funkciu545. Pri chôdzi vydávali tieto ozdoby zvuky, ktoré plnili apotropaické účely. Môžeme 

predpokladať i rozdiel medzi ozdobami hlavy u vydatých a slobodných žien, podobne ako sa 

niekedy uvažuje o hrobe V z Tillja Tepe, ktorého výbava je síce chudobnejšia ako v ostatných 

ženských hroboch, ale skladba predmetov je iná a objavili sa tu výnimočné šperky.  

Analýza šperku z gandhárskej skulptúry Ch. Fabrégues približuje podobu prikrýviek hlavy 

a šperkov u mužských sôch, kresby ženských príkladov neuvádza. V indoparthskom i ranom 

kušánskom období je u mužských sôch typický turban, obtočený v dolnej časti po obvode 

zdobeným pruhom. Výzdobný element sa nachádza aj v stredovej ose turbanu. Dekorácia je 

v strednekušánskom období ešte zdobnejšia, s asymetrickým uzlom turbanu, pre 

neskorokušánske obdobie autorka podáva prehľad veľmi zložito zdobených turbanov i sústav 

retiazok s medailónmi, ktoré zdobili mužské vlasy546. Z nástenných malieb v Dilberdžine 

pochádzajú tri príklady korún či diadémov. Postava vedľa bohyne s prilbou má nad čelom 

korunu vo forme širokého pásu, zloženého pravdepodobne z okrúhlych elementov. V strede 

šperku je umiestnená vyššia ozdoba, možno pierko547 (obr. 51). Ďalší fragment nástennej 

maľby zobrazuje mužskú postavu s vyššou korunou. Základ koruny je užší, po obvode zo 

základu vychádzajú hrotité výbežky podobné listom, na konci s guličkou548 (obr. 77). Tretí 

príklad pochádza zo scény hostiny, kde sedem sediacich postáv má identický diadém či 

korunu tvorenú užším horizontálnym pruhom, ktorý sa v úrovni uší rozširuje, s veľkou 

kruhovou ozdobou nad čelom549 (obr. 78). Na stredoázijských terakotách môžeme pozorovať 

koruny a diadémy, príkladom je malá ženská terakota z Kampyrtepe, bohyňa má oblúkovú 

vyššiu korunu, ktorá je ozdobená radom krúžkov550 (obr. 79).  
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Okrem ikonografických prameňov máme z územia Strednej Ázie niekoľko príkladov 

honosných šperkov tohto typu alebo ich elementov551. Napríklad zdobné zlaté pásy 

dekorované technikou repoussé či fragmenty zlatých listov, ktoré by mohli byť súčasťou 

vencov, pochádzajú i z územia Tadžikistanu552 a sú datované do 1. stor. pred n. l. a 1. stor. n. 

l. (kat. č. 64, 65, tab. X.60). 

Ozdobné diadémy či koruny sú doložené v dvoch ženských hroboch z Tillja Tepe z 1. stor. n. l. 

Oba sú vyrezané z tenkých pruhov zlatého plechu, preto je veľmi pravdepodobné, že boli 

prišité k látkovej prikrývke hlavy. Ďalšie ženské hroby I a II mohli mať takisto ozdobenú 

prikrývku hlavy pošitú zlatými plieškami.  

Nález v oblasti hlavy v hrobe III tvorí päť pásov553 - pravidelne vyrezaných fragmentov 

zlatého plechu (kat. č. 60, tab. X.55).  Jeden z nich je dlhší, ostatné štyri štvorcové približne 

rovnakých rozmerov. Kusy zlatého plechu sú perforované pravidelne rozmiestnenými 

štvorcovými otvormi do podoby mriežky po celom povrchu (3x3 otvory u menších kusov, 

14x3 otvorov u väčšieho pásu). Jednotlivé časti majú po okrajoch dierky, ktoré slúžili 

k prišitiu na podkladový materiál.  

Základ druhej koruny zo zlatého plechu z hrobu VI554 predstavuje tenký pásik dlhý 45 cm 

s dutými trubičkami,  do ktorých sa navlieka päť zlatých palmiet či stromov, pripevnených na 

osovú tyčinku (kat. č. 61, tab. X.56-57). Centrálna palmeta je o trochu väčšia ako zvyšné štyri. 

Všetky sú vyrezané zo zlatého plechu, s prerezávanými ornamentálnymi detailami v podobe 

sŕdc a v prípade čtyroch krajných palmet vtákov. Tento základ koruny a základný pruh sú 

pokryté menšími rozetkami so šiestimi lístkami, v strede každej z nich je kruhové lôžko 

lemované granuláciou a pôvodne vyložené tyrkysom. K rozetám sa pripájajú ďalšie drôty so 

záveskami vo forme hladkých diskov. Korunu je možné poskladať, je teda ľahko prenosná a 

pri pohybe určite vydávala zvuky. Podobné koruny, prípadne pokrývky hlavy s obdobným 

motívom výzdoby, pripomínajú rozšírený motív stromu života a vyskytli sa v niekoľkých 

skýthskych a sarmatských hroboch (napríklad Chochlač, Kobjakovo 555). Diadém zo ženského 

hrobu kurganu Chochlač z 1. stor. n. l. tvorí široký pruh zlatého plechu, jeho centrum tvorí 

ženská busta z polopriesvitného kameňa. Pruh je ozdobený ešte vložnými granátmi a 

                                                           
551
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almandínmi. Z dolnej strany visia z diadému drobné závesky, najzaujímavjšie sú ale figurky, 

prichytené na hornej časti – dva stromčeky s listami (obr. 80). Okolo nich stoja zvieratá – dva 

jelene a baran či kozorožec556. Diadém či pektorál z Kobjakova so zobrazeniami zvierat a 

fantastických tvorov je prevedený v zlatotyrkysovom štýle557, podobne ako väčšina 

predmetov z Tillja Tepe, z hrobu pochádzajú aj zlaté pliešky v tvare kopytníkov a stromu, 

ktoré boli prišité na prikrývke hlavy. Prikrývka hlavy s vtáčikmi na stromoch sa našla aj v  

kurgane Issyk558, diadém so zlatými listami pochádza z Karagalinky. Šperk je vyrobený zo 

zlata s vloženými tyrkysmi a figurálními a florálními scénami559. Koruny vyrezané zo zlatého 

plechu, podobné exempláru z Tillja Tepe, pochádzajú z neskorších korejských lokalít 6. 

storočia n. l., napríkad Silly560 (obr. 81). Štýlovo veľmi podobný korune je zlatý pás 

(vyrezávaný zlatý plech, diskovité závesky pripevnené pomocou drôtikov), ktorý pochádza 

z provincie Liaoning561 zo 4. stor. n. l. a je prisudzovaný kmeňovým skupinám Xianbei (obr. 

82).  

Do okruhu korún môžeme zaradiť dva predmety z mužského hrobu, kvalitnú figúrku barana 

a miniatúrny štylizovaný stromček zo zlatých drôtov a plieškov. Predpokladá sa vzhľadom 

k vybraným motívom ich rituálny účel a nie každodenné nosenie. Figúrka s výraznými 

zakrútenými rohami vysokej umeleckej úrovne je dutá, odliata pomocou formy562(kat. č. 62, 

tab. X.58). Predné nohy zvieraťa sú rovné, zadné ohnuté. Sú zakončené krúžkami, ktorými sa 

figúrka mohla pripevniť k podkladu. Hlava zvieraťa je verne a realisticky vytvarovaná, telo je 

pokryté drobnými vrúbkami, ktoré imitujú srsť. Toto dokonalé prepracovanie odkazuje 

pravdepodobne na úplne inú tradíciu, než je pomerne ornamentálne stepné umenie. 

Sarianidi predpokladal dielňu, ktorá mohla pracovať v stredomorskej alebo grécko-baktrijskej 

tradícii563. Medzi rohmi má baran otvor s trubičkou, do ktorého sa mohla pripevniť ďalšia 

súčasť výzdoby. Podľa C. Jarrigea564 by malo ísť o samca ovce kruhorohej (urial, ovis orientalis 

vignei), ktorá žije v Strednej Ázii, alebo druh ovis ammon severtzovi (argali, ovca Severtzova), 

prípadne inej muflónovitej zvere. Podobná pokrývka hlavy, kde figúrka párnokopytníka tvorí 
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centrálnu alebo vrchnú časť pokrývky hlavy, sa objavila už v Tuve na lokalite Aržan565 zo 7. 

storočia pred n. l. Párnokopytníci s rohami sú všeobecne rozšírným motívom, ktorý sa 

vyskytuje na ozdobách hlavy u eurázijských nomádov rôznych období.  

Druhým predmetom, ktorý mal muž pripevnený na prikrývke hlavy, je malý stromček zo 

zlatého drôtu566 (kat. č. 63, tab. X.59). Základ predmetu tvorí zlatý kmeň pravouhlého 

prierezu. Rozširuje sa smerom k spodnej časti. Stojan tvoria štyri perforované lístky, ktorými 

sa predmet dal pripevniť na podklad. V hornej časti kmeň končí rozetou so šiestmi okvetnými 

lístkami. Každý lístok je ozdobený malými diskami zo zlatého plechu, ktoré sú pripevnené na 

zlatých drôtikoch. Z kmeňa vybiehajú po stranách hrubšie zlaté drôty, ktoré imitujú konáre. 

Tie sú tiež zdobené zlatými diskami alebo perlami. Podobné stromčeky sa nachádzajú aj 

v zbierke Petra Veľkého v petrohradskej Ermitáži567. V zbierkach Ermitáže sa nachádzajú tiež  

figúrky baranov z 8. – 7. stor. pred n. l., ktoré potvrdzujú obľúbenosť tohto motívu 

v nomádskom umení v širokom časovom horizonte568.  

Okrem týchto honosných predmetov patrili k ozdobám, krášliacim prikrývky hlavy, rôzne 

pliešky alebo prívesky, ktoré boli našité na látke či inom materiále. Prehľad nášiviek či 

väčších aplík je podaný v ďalších kapitolách alebo obrazovej prílohe, približné rekonštrukcie 

ich polohy je možné vidieť spoločne na rekonštrukciách jednotlivých hrobov.  

Honosné ozdoby hlavy v podobe vencov, diadémov alebo zlatých sieťok na vlasy majú miesto 

aj v stredomorskom šperku. Vence boli predmetom, určeným k slávnostných účelom – ako 

ceny pre víťazov, nosené při slávnostiach či súčasť pohrebnej výbavy569. Dochovaných 

exemplárov nie je veľa, typickým príkladom môže byť nález vence z kráľovských hrobov 

z Vergíny570, kde sa našiel jeden zlatý veniec z dubových listov a jeden z listov myrty. 

V archaickom a klasickom období patrili diadémy do šperkárskej produkcie, niekedy sa 

jednalo podobne jako v Strednej Ázii o jednoduché pásy zo zlatého plechu, ktoré mohli byť 

našité na pevnejší podklad, napríklad kožu. Niektoré z nich slúžili k funerálnym účelom, ich 

výzdoba je vybitá vo forme palmiet, úponkov či figúr. Okolo polovice 4. stor. pred n. l. začína 
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produkcia štítových diadémov, kedy je jednoduchá forma pásu obohatená o hrot v strednej 

časti571. Poznáme aj kvalitnejšie a remeselne zdatnejšie exempláre korún, jedným z nich je 

diadém z Kelermesu s hlavou gryfa a záveskami v tvare žaluďov a baraních hlavičiek572(650 - 

600 pred n. l.). Príklady vencov z obdobia helénizmu pochádzajú často z oblasti južného 

Ruska a jedná sa o predmety vyrobené špeciálne pre pohrebné výbavy. Typické sú vence 

z Artjuchovského kurganu573 (obr. 83) či Kerče, datácia hrobov s vencami je hlavne do 

obdobia konca 4. – 2. stor. pred n. l574. V helénizme ďalej pokračuje aj výroba jednoduchých 

diadémov vyrezaných zo zlatého plechu. Okrem toho sú populárne aj honosné diadémy 

s centrálnym elementom tvoreným Heraklovým uzlom a retiazkami či pevnejšou obručou, 

zdobené rôznymi záveskami a často i vykladané granátmi. Ich nálezy sú znova hlavne 

v hroboch južného Ruska a jeden z najleších príkladov pochádza z Artjuchovského kurganu575 

z 2. stor. n. l. (obr. 84). Okrem toho sa v helénizme vyvinul nový typ diadému, kterého základ 

tvorí zlatý rámik s bohatou florálnou až filigránovou výzdobou576. Zaujímavým 

ikonografickým zobrazením diadému sú náušnice s príveskami vo forme ženských hlavičiek 

z Pantikapaia z pol. 4. stor. pred n. l. Kvalitná modelácia hlavičiek je obohatená o miniatúrne 

šperky, medzi kterými je i vysoký diadém, zdobený filigránovými palmetami s emailom577 

(obr. 85). Rímske vence sa vyvinuli z neskorohelénistických, diadémy nie sú veľmi populárne. 

Dochovalo sa niekoľko exemplárov sieťok, ktoré zakrývali vlasy. Majú centrálny medailón 

s reliéfnym zdobením, prípadne ďalšie závesky. Ikonografickým prameňom j napríklad 

portrét básničky z Pompejí, podobný šperk pochádza z obdobia helénizmu z Egypta578, 

prípadne z berlínskej zbierky tarentského šperku579 (asi 200 pred n. l.).  

Honosné šperky ako koruny, diadémy či vence určite neboli v oblasti Strednej Ázie neznáme, 

ako nám dokladajú vybrané ikonografické zobrazenia z malieb či skulptúry, ale aj priame 

nálezy z Tillja Tepe a fragmenty z ďalších lokalít, napríklad nálezy dvoch listov, ktoré mohli 

byť súčasťou venca, pochádzajúce z južného Tadžikistanu. Tento typ šperku bol vyhradený 
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pre vyššie postavené obyvateľstvo či vládnuce vrstvy, špeciálne príležitosti, u ikonografických 

prameňov je často spojený s božskými (a mužskými) postavami. Nálezy pochádzajú hlavne 

z hrobových kontextov kočovníkov, čo naznačuje uplatnenie nápadných ozdôb hlavy 

v pohrebnom ríte. Nájdené príklady sú často vyrobené zo zlatého plechu, podobné 

exempláre i s príbuznými ikonografickými námetmi (stromy, listy, rozety, párnokopytníky) 

poznáme z nomádskeho prostredia Eurázie od Čiernomoria po Koreu, blízke paralely ku 

korune s počtnými záveskami pochádzajú z územia Korey a severnej Číny. 
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Spánkové závesky 

 

Skupina šperkov, ktoré slúžia k ozdobe miest po stranách tváre, sa pripevňuje k prikrývke 

hlavy či ku korune alebo diadému.  

Spánkové závesky sa našli v troch ženských hroboch v Tillja Tepe a oproti náušniciam 

z lokality sú výrazne väčšie a dekoratívnejšie. Prvý pár príveskov z hrobu II je známy pod 

názvom pán drakov580 (kat. č. 66, tab. XI.61), aj keď z Boardmanovho komentáru k pohlaviu 

bytosti vyplýva, že tento typ zobrazenia sa viac vyskytoval u ženských božstiev581. Mohutné 

spánkové závesky boli pravdepodobne pripevnené k  pokrývke hlavy krúžkom, ktorý má nad 

hlavou centrálna postava celého výjavu. Ústrednou postavou scény je muž v dlhom 

prepásanom šate, ktorý drží rukami po oboch stranách esovito skrútené draky. Odev postavy 

pripomína odev nomádov, známy zo skýthskeho umenia i z kušánskych sôch. Muž má na 

sebe kaftan s pomerne bohatou drapériou, ktorý siaha do polovice bokov, pod kaftanom má 

odev z akantových listov. Muž má schematicky naznačené črty tváre, výrazne vyčnievajú 

disproporčne veľké šikmé oči, zrejmé je i indické znamienko medzi očami, znak vysokého 

postavenia. Na krku má nákrčník, pravdepodobne s centrálnym kameňom. Na hlave má 

korunu, ktorá pripomína obľúbenú korunu v podobe hradieb mesta582, ktorú nosila 

v helénizme Týché alebo ďalšie božstvá – ochrancovia miest.  

Zaujímavé sú draky (či fantastické tvory - okrídlené kone s rohami), ktoré mužská postava 

drží pevne za predné nohy, ich telo v rotácii podobnej skýthskemu umeniu583 v tvare 

písmena S pripomína sibírsky zverný štýl. Tento typ mýtického tvora sa vyskytuje často 

v sibírskom umení, príklady pochádzajú z kurganu Issyk584, diadému z Karagalinky v zlato-

tyrkysovom štýle z 2. stor. pred n. l. – 2. stor. n. l.585, prípadne z predmetov sarmatskej 

proveniencie z Ermitáže586. Podobné zobrazenie zvierat s vytočenou zadnou časťou tela 
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pochádza aj zo súčasti konského postroja z čínskej provincie Šandong587 z obdobia 1. stor. 

pred n. l. – 1. stor. n. l. Celý námet vychádza podľa V. Sarianidiho z blízkovýchodnej, prípadne 

perzskej ikonografie, nie je ale cudzí ani gréckemu umeniu, ktoré niektoré vplyvy z východu 

vstrebávalo a pretváralo588. Boardman poskytuje presnú ikonografickú paralelu údajne 

z pokladu Mir Zakah589 (kat. č. 69, tab. XI.64). Je to zlatá aplika z obdobia 1. stor. pred n. l. – 

1. stor. n. l. Rovnako sa zamýšľa ďalej nad pôvodom jednotlivých elementov zobrazenia. 

Ďalšou paralelou k zobrazeniu je schematická a dosť ornamentálna zlatá doštička z provincie 

Liaoning s postavou medzi dvoma fantastickými tvormi (kmene Murong Xianbei, 3. - 4. stor. 

n. l., obr. 86). Z predmetov viac blízkych stredomorskému umeniu spomenieme apliku zo 

Stanitsa Ivanovskaja (obr. 87) a Kuľ Oby (obr. 88), ktorá zobrazuje ženskú postavu 

pravdepodobne s drakmi a mužskou hlavou590.  

Prívesok z Tillja Tepe je vytvorený vždy z dvoch identických odliatych častí, ktoré sa  

vzájomne spoja – je teda určený k pohľadu z oboch strán. Zobrazenie vo vyššom reliéfe je 

inkrustované množstvom tyrkysov, lapisom lazuli a niekoľkými granátmi. Šperk je v dolnej 

časti doplnený jednoduchými retiazkami loop-in-loop, ktoré sa striedavo spájajú a nesú rôzne 

závesky - krúžky zo zlatého plechu (sú v nich radiálne umiestnené tri srdcovité priehradky, 

druhý typ je zložený z dvoch kruhových a dvoch kvapkovitých priehradok) a zložitejšie 

amulety zdobené tyrkysmi a granuláciou.  

Ďalšie pravdepodobne spánkový závesok z Tillja Tepe pochádza z hrobu III591 (kat. č. 67, tab. 

XI.62), hrob obsahoval iba jeden kus tohto šperku, prípadný druhý sa mohol stratiť pri 

poškodení hrobu hlodavcami. Zlatý závesok je vytvorený pomocou formy, prednú časť v 

stredne vysokom reliéfe zobrazuje dve spojené protómy koní s hlavou smerujúcou akoby von 

z predmetu. Zadná časť je vyrezaná zo zlatého plechu. Povrch je zdobený priehradkami, 

ktoré boli vyplnené tyrkysmi a sklenou pastou. Stvárnenie obrazu koní je schematické a 

disproporčné, kone majú krátke predné nohy, niektoré anatomické detaily  sú naznačené 

umiestnením priehradok s výplňami. Medzi protómami je situované výrazné očko, ktoré 

slúžilo k zaveseniu predmetu. Dolnú časť šperku tvorí horizontálne umiestnená veľká 

obdĺžniková priehradka v dĺžke oboch protóm, k jej spodnej časti sú pripojené kruhové 
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priehradky. Pod nimi sú prichytené retiazky loop-in-loop s hladkými diskami zo zlatého 

plechu. Ďalšie dva závesky sú pripevnené drôtikmi k obom konským hlavičkám. Na ne sa 

pripájajú tri malé srdcovité útvary a väčší profilovaný list zo zlatého plechu. Podobný motív s 

protómami koní sa objavil i v hrobe sarmatského bojovníka z Dači592, v tomto prípade ale na 

náramku. Motív protóm zvierat je obľúbený hlavne na Východe, príklady môžeme nájsť u 

luristanských bronzov a tiež hlaviciach z Persepole. Motív koní sa mohol v prostredí, ktoré 

prichádzalo do kontaktu s nomádmi, spájať s vyšším spoločenským postavením, z prostredia 

Strednej Ázie pochádzajú podobné zobrazenia protóm napríklad z kosteného hrebeňa 

z hrobu princeznej na Koktepe593(obr. 89). Ďalšie príklady protóm koní, pochádzajúce 

prevažne z oblasti Luristanu, podáva B. Litvinsky594 (obr. 90). 

Pár ďalších spánkových záveskov z hrobu VI595 má približne pravouhlý tvar doplnený 

príveskami s  ozdobnými kolieskami (kat. č. 68, tab. XI.63). Centrálny námet vrchnej doštičky 

v strednom reliéfe bohato inkrustovaný tyrkysom zobrazuje ženskú postavu s diadémom vo 

vlasoch, označovanú ako pani zvierat. Je takmer nahá, okolo bokov má obmotaný kus látky 

so záhybmi. Telo je ozdobené šperkami - náramkami, nápažníkmi, ozdobnými remienkami, 

ktoré sú medzi prsiami spojené kovovým krúžkom. Nad oboma plecami má priehradky 

v tvare srdiečka, ktoré by mohli imitovať krídla596. Jednu ruku má žena položenú na šelme, 

v druhej drží okrúhly predmet, možno granátové jablko. Postavu po ľavej a pravej strane 

obklopujú zvieratá. Najväčšiu časť zaberajú draky, v dolnej časti sa nachádzajú ryby, podobné 

delfínom, ktorých telo je pokryté šupinami (rovnako ako ryby z párových spon z hrobov II a 

III, hlavičky rýb s plutvami sú takmer identické).  V hornej časti výjavu sa nachádzajú dva 

vtáky. Sú stvárnené z profilu, hlava je spredu, orientovaná smerom von, perie je naznačené 

čiarkami. Zvieratá v strednej časti sú obrátené hlavou dolu, ich telo vytvára oblúk, ktorý je 

konvexne obrátený k bohyni, hhlavy smerujú dole, ústa sú otvorené, uši špicaté. Krátke nohy 

smerujú k bohyni, zadná časť končí rastlinnými ornamentami. Detaily zobrazenia sú 

zvýraznené priehradkami s vloženými tyrkysmi. Spodnú časť tvorí rovná lišta s priehradkami, 

pripomínajúcimi vajcovec. Horná časť je nad hlavou ženskej postavy doplnená rozetou so 
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čtyrmi okvetnými lístkami v tvare srdiečok. Zadná časť prelamovanej ozdoby je vyrezaná zo 

zlatého plechu. Na zadnej strane sa nachádza päť očiek k pripevneniu či zaveseniu na 

podklad, predmet tak mohol byť aplikou, našitou na prikrývku hlavy po jej stranách. 

V spodnej časti a na bokoch výjavu sú pomocou drôtikov pripevnené zlaté disky. 

Tento námet pripomenie prvú dvojicu spánkových záveskov z hrobu II. Pokiaľ sa zameriame 

na zvieratá, ich výber by mohol symbolizovať tri úrovne svetského života – vo vode, na zemi 

a vo vzduchu. Postavu interpretuje Sarianidi ako Anahitu597, prípadne Nanu či Ardachšo, 

presné určenie je však problematické. Bohyňa by mohla patriť do pantheonu, blízkeho 

iránskym nomádom598. Zobrazenie nahej postavy s drapovanou látkou okolo bokov však 

odkazuje na stredomorskú inšpiráciu v umeleckom prevedení. Sám Boardman v jednom 

článku označuje stvárnenie bohyne ako typ podobný Afrodíte, zvieratá po stranách postavy 

prirovnáva k indickým vodným či morských fantastickým zvieratám makara599. Podobná 

kompozícia námetu pochádza aj z Begramu600 (obr. 91).  

 

Spánkové závesky či nápadnejšie apliky, ktoré mohli zdobiť prikrývku hlavy po jej stranách sa 

podarilo približne určiť na základe in situ nálezov na lokalite Tillja Tepe. Tieto šperky patria 

skôr k indoiránskej či kočovníckej kultúre, aj keď niektoré vplyvy stredomorského umenia tu 

môžeme pozorovať v jednotlivých detailoch zobrazení (stredomorský vzor pre postavu 

bohyne s odhaleným telom a drapovaným plášťom obkrúteným okolo bokov, priehradky 

v tvare srdca/listu alebo vajcovca). Zaujímavé je zobrazenie z príveskov pána zvierat, v tomto 

prípade by sa berúc do úvahy schematickosť obrazu mohlo jednať i o ženské božstvo. V tejto 

súvislosti je zaujímavý detail spodnej sukne z akantových listov, ktorý dobre poznáme 

napríklad z thráckej hrobky zo Sveštari, či zo spomínanej apliky jasne ženskej postavy 

s fantastickými bytosťami z Kuľ-Oby.  
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ŠPERK NOSENÝ NA KRKU A TRUPE, OZDOBY ODEVU 

 

Skupina šperku, ktorý zdobí krk a celý trup, je v Strednej Ázii zastúpená typovo rozmanitými 

predmetmi. Náhrdelníky, nákrčníky, opasky a spony boli často i mužským šperkom, 

dokladom o bohatstve a sociálnom postavení majiteľa, tak ako tomu bolo napríklad 

u Peržanov či Sarmatov601. Opasky boli súčasťou sústavy, ktorá slúžila k  upevneniu 

a zaveseniu zbraní alebo ďalších potrebných a ozdobných predmetov. Pracky kruhového 

tvaru boli dekoračným elementom obuvi. Ženský odev, a niektorých aspektoch aj šperk, 

približne odpovedal mužskému, objavujú sa však zložitejšie a zdobnejšie formy náhrdelníkov, 

honosné párové spony602 a apliky zo zlatého plechu. Typickou súčasťou nomádskeho odevu 

u žien aj mužov boli nášivné pliešky a amulety, ktoré mohli zdobiť odev alebo pokrývku 

hlavy. U nomádskeho i usadeného obyvateľstva bolo rozšírené nosenie praciek a zápon 

z menej cenných materiálov. Veľkú časť nálezov, pochádzajúcich prevažne z pohrebných 

kontextov603, tvoria pracky a spony (obuvné a opaskové).  

Z koráliek z rôzneho materiálu604, koralov a mušlí sa navliekali náhrdelníky, často 

mali ústredný závesok (minca, zvončeky, závesky antropomorfného či zoomorfného tvaru). Z 

in situ nálezov náhrdelníkov pochádza napríklad jeden z chorézmijskej Toprakkaly605. 

U šperku z bežných materiálov je najčastejším typ náhrdelníku zostavený práve z jednej 

alebo viacerých šnúr navlečených koráliek a záveskov. Korálky jednoduchých tvarov 

z rôznych materiálov patria na stredoázijských lokalitách k  častým nálezom606. 

Severobaktrijské fajánsové korálky607 sa od koráliek z pravého fajánsu odlišujú zložením, 

ktoré zodpovedá viac zloženiu skla, namiesto hlinitého základu obsahuje oxid kremičitý 

s prímesami alkaloidov. Nálezy pochádzajú napríklad z lokalít z Jalangtuš Tepe608, 
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Dalverzintepe609 alebo  Kampyrtepa610. Z farieb glazúry sa najčastejšie 

objavujúsvetlomodrá/tyrkysová, žltozelená, zelenomodrá a žltohnedá611.  

Početnú skupinu nálezov tvoria kamenné korálky612 s veľkou variabilitou tvarov z miestnych 

i dovážaných minerálov. Časté sú korálky613 zo sardonyxu, horského krištálu, onyxu, 

dovážaného granátu614, lapisu lazuli615, tyrkysu, ametystu a pyritu. Menšiu skupinu nálezov 

predstavujú korálky z organických materiálov - kosti (slonoviny), schránok morských 

živočíchov (perlete, menších mušlí616, schránok ulitníkov), koralov617 či dreva. Najväčšiu 

skupinu predstavujú sklené korálky. Vyskytujú sa v mnohých tvaroch, farbách a rozmeroch. 

V Severnej Baktrii sa rozlišuje päť spôsobov ich výroby618: navíjanie, tvarovanie zo sklenej 

pasty, narezanie z dlhšej trúbky, ťahanie paličky a vytváranie zo stuhnutého skla. Poslednú 

skupinu koráliek tvoria kovové a korálky z kombinovaných materiálov619.  

Súčasťou náhrdelníkov  boli často závesky v tvare zvončekov, perforovaných mincí či 

rolničiek a zložitejších tvarov - geometrických, antropomorfných a zoomorfných. V tvarovom 

spektre záveskov sa najčastejšie objavujú námety ako strapec hrozna, amforka, ruka so 

zovretými päsťami, noha, ale aj fallus, skarabeus či žabka. Paralely k nim pochádzajú z oblasti 

severného Čiernomoria620. I. Alexejeva ich datuje do 1. stor. pred n. l.- 2. stor. n. l. 621 

Väčší počet fajánsových záveskov pochádza z pohrebiska Tup – Chona622, Baba –Tepe623 a z 

Taxily624,  amforovité závesky sa našli na Dalverzintepe625, v nekropole blízko Dušanbe626, ale 
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aj v Koj-Krylgan-Kale627, fajánsová figúrka žabky je z Tup – Chony628 a sedem kusov pochádza 

z Taxily629. Figúrka schematického skarabea sa našla v hrobe v Tup - Chone630, fally z Tup – 

Chony631, Jalangtuš Tepe632, Kampyrtepa633 , Biškentského pohrebiska IV634 a Tepai – Šach635, 

Šach – Tepe636 a Koj-Krylgan-Kaly637. Amulety v tvare hroznového strapca pochádzajú 

z Kampyrtepa638, Tepai – Šach639 a lokalít Fergany640 (pohrebisko Gur-Miron). Kruhový 

závesok so zobrazením Harpokrata sa našiel na Dalverzintepe641.  

Kovové a kostené opaskové a obuvné pracky či ozdobné doštičky, prišité k opasku z kože 

alebo látky, boli bežnou súčasťou a ozdobou ženského a mužského odevu642. Párové obuvné 

pracky sa však nachádzajú len v mužských hroboch. Najčastejšie sa objavujú doštičkové, 

kruhové a sľučkovité pracky. Doštičkové pracky majú pravouhlú formu a dekoráciu v tvare 

kruhových zárezov (kostené)643, u kovových sa objavuje prelamovanie644 alebo i figurálna 

výzdoba (napríklad párová zápona so zrkadlovým zobrazením dvojhrbej ťavy z Babašova645). 

Jednoduché pracky kruhového tvaru sú najčastejšie, ale vyskytujú sa tiež prelamované646 

a figurálne varianty647. Sľučkovité spony majú jednoduchý tvar, mohli byť k opasku prišité po 

viacerých a slúžiť k zaveseniu iných predmetov. Prehľad bežného šperku uzatvárajú nášivné 

pliešky rôznych tvarov, gombíky a cvočky. Zdobili mužský i ženský odev hlavne na hrudi okolo 

výstrihu šatov, na lemoch rukávov a  pozdĺž hlavných švov odevu. Malé pliešky 

geometrických alebo florálnych tvarov (kruhové, trojuholníkové, v tvare stupňovitého 
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trojuholníka) a cvočky pochádzajú z mnohých lokalít.  Dôkazom sú aj zobrazenia 

pravdepodobne nášivných ozdob na skulptúre648 (obr. 92 – kruhová spona obuvi a nášivné 

pliešky na nohavici), čo potvrdzuje  obľúbenosť a rozšírenie tejto skupiny predmetov 

v oblasti Strednej Ázie.  

Nasledujúci prehľad honosných šperkov je rozdelený podľa jednotlivých typov, prípadné 

ikonografické pramene sú uvedené u každého typu ozdoby zvlášť vzhľadom k tomu, že 

u niektorých skupín šperku sú paralely na zobrazeniach veľmi podobné skutočným nálezom 

šperku. Šperk nosený na krku – nákrčníky, rôzne typy náhrdelníkov z navlečených elementov 

so záveskami alebo bez, pektorály, patrí k najzdobnejšiemu šperku oblasti. F. Tissot, ktorá sa 

tiež venovala analýze gandhárskeho šperku na mužských sochách 1. stor. n. l., označuje 

náhrdelníky ako najdôležitejšie šperky vôbec649, doplňujúce šperky nosené na hlave  

(náušnice či závesky zdobiace uši), náramky, nápažníky a sandále. U  sôch rozlišuje tri typy 

šperkov, zdobiacich hruď – dlhé retiazky umiestnené diagonálne cez celú hruď s malými 

zdobenými amuletmi často cylindrického tvaru, krátšie náhrdelníky či nákrčníky (carcanet), 

nosené tesne na krku a dlhšie náhrdelníky (saltire). Tissot predpokladá, že diagonálne 

ozdoby hrude so schránkami vyjadrovali ukazovali na urodzený pôvod, druhé dva typy mali 

ozdobnú funkciu. Zaujímavý je dlhší náhrdelník, označovaný ako saltire, ktorý sa skladá 

z troch častí, a to centrálnej gemy alebo medailónu, ktorý po stranách „držia“ ozdobné časti 

v tvare figúriek. Táto časť šperku je viditeľná vpredu na hrudi. Figúrky sú potom spojené 

jednoduchými či zložitejšími retiazkami alebo pletenými pásikmi. Autorka logicky 

predpokladá, že šperky zobrazené na dobových sochách odzrkadľujú skutočne nosené šperky 

- tieto tri typy šperku totiž poznáme aj z priamych nálezov z oblasti Strednej Ázie (obr. 93, 

zobrazuje všetky tri typy šperkov, ktorým sa venuje F. Tissot). 
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Nákrčníky 

 

Ako nákrčník môžeme označiť pevnú či z pevných častí zloženú kovovú obruč, nosenú tesno 

na krku. Skupina stredoázijských nákrčníkov obsahuje niekoľko príkladov, ktoré môžeme na 

základe nálezového kontextu datovať do obdobia 1. alebo 2. storočia n. l. Tie pochádzajú 

z lokalít Tillja Tepe a Dalverzintepe, jeden z nich sa našiel v ženskom hrobe, jeden je 

z mužského, tretí bol súčasťou nájdeného pokladu a nedá sa presne určiť pohlavie jeho 

dávneho majiteľa. Nákrčníky  všeobecne môžeme považovať za šperky, ktorých nosenie je 

spojené s vysokým sociálnym postavením jedinca a mohli byť priamo jeho symbolom.  

Tradícia nosenia nákrčníkov je úzko spojená tradíciou umenia Predného Východu a 

tiež nomádskymi kmeňmi iránskeho pôvodu širokých stepných oblastí Eurázie. 

Ikonografickým dokladom je nákrčník Dáreia III. Z Alexandrovej mozaiky z Pompejí650 či zo 

sochy Ptahhotepa651 z Brooklyn Museum. Príkladmi achajmenovských nákrčníkov by mohli 

byť niektoré predmety pokladu z Oxu v tvare zlatej tyčinky (tordovanej alebo ryhovanej) 

a koncami vo forme hlavičiek levov, baranov alebo kôz. Sú niekoľkokrát skrútené a tým 

deformované652. Ďalší príklad pochádza zo Súz, nákrčník ukončujú levie hlavičky653. 

I japonské múzeum Miho má v zbierkach niekoľko nákrčníkov, datovaných v katalógu do 6. – 

4. storočia pred n. l. Okrem nákrčníku s hlavičkami zvierat zbierka obsahuje aj hladké 

exempláre s rozšírenými koncami a jednoduché tordované obruče654. Pokiaľ odhliadneme od 

achajmenovských kontextov, nákrčníky nachádzajú v skýthskych či sarmatských hroboch 

z kurganov Chochlač655 (1. stor. pred n. l.), Alitub656(2. – 1. stor. pred n. l.), Kobjakova657 (v 

tomto prípade mohlo ísť buď o nákrčník alebo diadém, 2. stor. n. l.), Soboleva Mohila658 (4. 

tor. pred n. l.) či Majkopu659 a množstva ďalších lokalít. Ikonografickou paralelou je i socha 

panovníka zo Šami, ktorý má okolo krku hladký nákrčník s centrálnym, možno kamenným 
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amuletom, prípadne šperky zo ženských a mužských sôch z Hatry alebo Palmýry. Skulptúry 

z oboch lokalít zobrazujú jedincov nosiacich veľké množstvo šperkov od sérií niekoľkých 

rôzne dlhých náhrdelníkov po bohaté opasky, náramky či spony660. Nákčníky rôznych tvarov 

boli typickým partským mužským šperkom661, objavujúcim sa v štyroch hlavných formách – 

čiastočne otvorený s dekorovanými koncami, uzavretý zdobený po celom obvode, uzavretý 

s centrálnou ozdobou a špirálový, ovíjajúci sa okolo hrdla662.  

Ch. Fabrégues ukazuje niekoľko typov nákrčníkov z indo-parthského až neskorokušánskeho 

obdobia, ktoré sa vyskytujú na gandhárskej skulptúre. Rozlišuje v zásade dva typy tesne ku 

krku priliehajúcich šperkov – jednoduchý typ nákrčníku s kruhovým prierezom (hladké telo, 

buď rozšírené do trúbkovitých koncov, alebo vpredu ozdobené špirálou či plastickými pásmi 

– tieto nákrčníky však nie sú typickým indickým šperkom663) a širší nákrčník zo zlatého 

plechu, ktorý mohol byť ozdobený vloženými kameňmi či jednoduchými geometrickými 

vzormi. Hladký typ s rozšírenými koncami sa objavuje u ženského alebo mužského šperku664 

od indo-parthského po stredné kušánske obdobie.  

 

Prvým z predstavených stredoázijských nákrčníkov pochádza z mužského hrobu IV z Tillja 

Tepe (pol. 1. stor. n. l.). Šperk sa skladá z dvoch rovnakých polovíc (kat. č. 71, tab. XII.65). 

Každú z nich tvorí hladký pevný drôt kruhového prierezu, ktorý je spletený do ôsmich očiek. 

Tie sa zväčšujú smerom k centrálnej  časti s medailónom. Zlaté lôžko so širokým lemom 

dekorovaným granuláciou má v strede vloženú kameu bielohnedej farby. Zobrazuje ľavý 

profil muža, ktorý má na hlave helmu, podobnú, ako poznáme z mincí Eukratida665. Mohlo by 

sa jednať o zobrazenie vládcu z gréckobaktrijského prostredia, prípadne o neskoršiu 

imitáciu666. Kamea je použitá druhotne, súdiac podľa jej horizontálnej polohy v lôžku. 

Nákrčník sa zapína vzadu, pomocou tyčinky a dvoch očiek. Veľmi podobné nákrčníky sa ako 

odznaky moci objavujú v prvej polovici 1. storočia n. l. na minciach u indo-parthských vládcov 

Pandžábu a Arachózie. Prvým z nich je Gondofarés, zakladateľ indoparthskej dynastie (20 – 
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46 n. l.)667. Napríklad na bronzových minciach Gondofara z Britského múzea vidíme 

naznačený náhrdelník niekoľkými krúžkami (obr. 94 – 96).  

Ďalším predmetom je hladký nákrčník s otvorenými, rozširujúcimi sa trúbkovitými koncami 

a kruhovým prierezom, ktorý sa našiel v ženskom hrobe III668 (kat. č. 70, tab. XII.66).  Ťažký 

nákrčník bol veľmi pravdepodobne nosený i za života pochovanej ženy. Typ jednoduchého 

kruhu s rozširujúcimi sa koncami je v Strednej Ázii populárny u náušníc, nánožníkov a 

náramkov v honosnom prevedení v zlate, ale aj v bežných kovoch.  

Honosný zlatý nákrčník s centrálnym pravouhlým lôžkom s vloženou gemou patrí k nálezom 

z Dalverzintepe a datuje sa do 2. polovice 1. stor. n. l. (kat. č. 76, tab. XII.70). Jeho telo je 

tvorené dvojicou neohybných polkruhov, každý z nich vznikol vzájomným spojením troch 

trubičiek po celej dĺžke tela. Obe polovice sú v prednej časti napojené na centrálne lôžko, po 

obvode ozdobeným šiestimi zlatými guličkami. Vložená intaglia z granátu oválneho tvaru 

zobrazuje pomerne schématickú mužskú hlavu z profilu, interpretovanú ako zobrazenie 

Herakla1. Detaily obrazu sú vytvorené schematickými  žliabkami. Vzhľadom k nesprávnej 

polohe intaglie sa pravdepodobne znova jedná o druhotne použitý predmet. Paralely ku 

šperku môžeme tiež nájsť na niektorých minciach669 z blízkych oblastí okolo 1. stor. n. l. (obr. 

97 – 98). Tento nákrčník spomína F. Tissot670 ako možný príklad carcanetu, známeho 

z mužskej gandhárskej skulptúry okolo 1. stor. n. l.  

Štyri nálezy nákrčníkov pochádzajú z gandhárskej Taxily z vrstiev šaksko-parthských 1. pol. 1. 

stor. n. l. Dva z nich sú hladké s trúbkovitými koncami, ich povrch je zo zlatého plechu (kat. č. 

72 – 74, tab. XII.67,69). Telo skladajúce sa z dvoch rovnakých polovíc sa dá otvárať pomocou 

kĺbového závesu671. Tretí je typovo podobný, len jeho dosť úzke telo sa smerom ku koncom 

rovnomerne rozširuje. Je vyrobené z jedného kusu zlatého plechu.  Štvrtý taxilský nákrčník 

z 1. stor. n. l. z plného zlatého drôtu má hladké telo obmotané z dvoch tretín tenkým zlatým 
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drôtikom (kat. č. 75, tab.XII.68). V prednej časti pri rozšírených koncoch sa nachádza spona 

nákrčníku v tvare triratny.  

Predstavené stredoázijské nálezy nákrčníkov i vybrané ikonografické pramene dokazujú 

obľubu a rozšírenie tohto typu šperku v oblasti v niekoľkých typoch u vyšších vrstiev 

obyvateľstva tejto oblasti so silným vplyvom kultúry nomádov. Najviac zastúpeným je 

obľúbený tvar s rozšírenými trúbkovitými koncami, ktorý sa vyskytuje i u náušníc, náramkov, 

nánožníkov. I typ nákrčníku s centrálnym medailónom, ktorý pochádza z Dalverzintepe aj 

Tillja Tepe, mohol byť rozšíreným šperkom hlavne u mužov, ktorý je známy zo zobrazení na 

minciach z oblasti. Tieto šperky s centrálnym medailónom druhotne využívali ku svojej 

výzdobe gemy so zobrazeniami, blízkymi stredomorskej tradícii. Na oboch bol zobrazený 

mužský profil, v jednom prípade mytologického hrdinu Herakla, v druhom prípade možno 

významného člena vládnucej vrstvy z predchádzajúceho grécko-baktrijského obdobia. Oba 

obrazy by mohli symbolizovať moc a vysoké spoločenské postavenie svojho nositeľa. 

Zobrazenia nákrčníkov sa nachádzajú aj priamo na niekoľkých šperkoch z Tillja Tepe u 

mužských i ženských postáv. 
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Náhrdelníky s podlhovastými záveskami - pektorály 

 

Skupina veľmi zdobných náhrdelníkov, stredne dlhých alebo nosených pomerne blízko krku, 

pozostáva z niekoľkých exemplárov z Taxily a jedného náhrdelníku z Tillja Tepe. Náhrdelník 

tvoria pohyblivo navlečené podlhovasté závesky alebo korálky s dlhými záveskami. Niektoré 

z náhrdelníkov majú ešte v mieste, kde sa zapínali, iný typ koráliek. Tvar týchto náhrdelníkov 

rozlišuje B. Musche ako typy 2.3 a 2.4 ženských parthských náhrdelníkov za Arsakovcov672 

a do svojho prehľadu zahrňuje v tejto kapitole popísané náhrdelníky z Taxily. Ako hlavné 

znaky typov uvádza práve podlhovasté závesky rôznych tvarov (amfory, granátové jablká, 

kopie, kvapky) a častý výskyt rozdeľovacích koráliek. Ikonografickými paralelami k týmto 

typom náhrdelníkov môžu zobrazenia z ženskej skulptúry z Palmýry673 (obr. 99). 

Výnimočný príklad bohato zdobeného pektorálu674 (kat. č. 77, tab. XIII.71) pochádza 

zo ženského hrobu V z Tillja Tepe (pol. 1. stor. n. l.). Je vytvorený z dvoch krajných 

kužeľovitých koráliek vyrobených zo zlata a ozdobených granuláciou. Medzi oboma 

koncovými časťami sa nachádzajú pravidelne sa striedajúce dva typy koráliek s príveskami 

dlhými viac ako 4 cm v podobe kruhových plieškov a plieškov v tvare dvojitého mesiaca. 

Kužeľovité koncové korálky svojím štýlom pripomínajú koncové elementy z náhrdelníkov 

z ďalších hrobov z lokality (II, III, VI)675. Jeden typ prívesku tvorí širší krúžok, pokrytý 

granuláciou s väčšími a menšími zrniečkami zlata, naň sa pripája pliešok v tvare dvojitého 

polmesiaca. Ten má v dolnej časti očko, z ktorého visí priehradka v tvare kvapky 

s granuláciou po obvode. Z nej visí na drôtiku jednoduchý disk zo zlatého plechu. Druhý typ 

prívesku tvorí hladká perforovaná gulička, na ktorú je pripevnená kruhová priehradka 

s granuláciou po obvode. Tá má na zadnej strane trubičku k prišitiu na podkladovú látku. Sú 

do nich striedavo vložené tyrkysy a granáty. Na spodnú časť prívesku je pripevnená 

priehradka v tvare kvapky s vloženým plochým tmavým polodrahokamom a zlatý disk. 

Náhrdelník bol asi prišitý k životiku zomrelej. Zaujímavým prvkom u záveskov náhrdelníku je 

striedanie kruhových prvkov a naopak prvkov s vyrezanými polmesiacmi po stranách, do 
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ktorých kruhy zapadajú. Podobný typ striedania plieškov sa objavil aj na ďalších ozdobných 

pásikov, ktoré dekorovali vrchnú časť trupu zomrelých žien v hroboch II a VI676. Tie sú 

vyrezané zo zlatého plechu, dekorované vloženými tyrkysmi v priehradkách v tvare srdca či 

kvapky a doplnené zlatými diskami na drôtikoch (tab. XXV). Zo ženského hrobu I v Tillja Tepe 

pochádzajú nášivné doštičky v tvare snopov i kruhové, ktoré tiež mohli na šatoch zomrelej 

tvoriť podobný vzor677. 

Motívy týchto dvoch striedajúcich tvarov je i v strede záujmu Ch. Fabrégues678, ktorá ich  

označuje ako rozetu a snop. Odkazuje na používanie týchto dvoch motívov v kultúre 

Stredomoria i Predného Východu v storočiach pred n. l., napríklad u sošky z Nimrudu z 8. 

stor. n. l., koruny Dáreia z Bisutunu z 5. stor. pred n. l. či z balustrády v Bodh Gaya z 1. stor. n. 

l. (obr. 100). Fabrégues si myslí, že tento motív spadá i do nomádskeho šperku679, ale do 

oblasti Strednej Ázie ho priniesli a rozšírili Grékovia. V gréckom šperku tieto motívy vidíme 

ako rozetu a lotos-palmetový dekor, náhrdelníky s podobným striedaním oboch pochádzajú 

napríklad z Pantikapaia680 1. pol. 4. stor. n. l. (obr. 101) a Tarentu681 z 2. pol. 4. stor. n. l. (obr. 

102), takisto z lokality Ryzhanovka682 pri Kerči z neskorého 4. stor. pred n. l. Motív 

striedajúcich sa podobných elementov je známy z Nymphaea683 (teraz uložený v Oxforde, 

vzor Higgins popisuje ako striedanie roziet a dvojitej palmetky) z 2. pol. 5. stor. pred n. l. a 

uvádza, že v Tarente sa okrem vyššie spomínaného zlatého exemplára tiež našiel podobný 

typ náhrdelníku z terakoty. Podobný náhrdelník zo striedajúcich sa kruhových a vykrojených 

častí z terakoty má v zbierkach aj Britské múzeum684, je datovaný do obdobia 4. – 2. stor. 

pred n. l. Ďalší príklad náhrdelníku pochádza zo zbierok Britského múzea a je datovaný do 1. 

pol. 4. stor. pred n. l. Motív snopu je označovaný ako dvojitá sekera685. Tento typ 

striedajúcich sa elementov je ale známy už z etruského šperku686 6. stor. pred n. l. Doklady 

náhrdelníkov s tímto striedajúcim sa vzorom sa objavujú u skulptúry z Butkary či 
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pochádzajúcej zMathury687, ale nie sú obmedzené iba na zobrazenia na šperku. Vyskytli sa i u 

postroja slonov či už vyššie spomenutej balustrády ako výzdobný prvok. Ďalšími nálezmi, 

ktoré dokazujú obľubu tohto dekoračného elementu v Strednej Ázii, pochádzajú z Taxily. 

Okrem priamych nálezov pektorálov, ktoré budú predstavené nižšie, pochádzajú z lokality aj 

bronzové predmety v tvare roziet a snopov, ktoré Marshall interpetuje ako formy pre 

tvarovanie šperku (boli stručne predstavené v úvodných kapitolách práce)688. Okrem toho sa 

našli v Taxile terakotové príklady motívov snopu, perforované tak, aby sa mohli navliekať ako 

lacnejšie varianty honosných šperkov689. Fabrégues si myslí, že sa mohlo jednať aj o 

náhrdelníky, určené ako milodary do hrobov. Takmer všetky tieto predmety pochádzajú 

podobne ako ďalej popísané náhrdelníky zo šaksko-parthských vrstiev Sirkapu.  

 Z taxilského Sirkapu pochádza sedem pektorálov, šesť zlatých, datovaných do 1. pol. 1. stor. 

n. l.690 a jeden strieborný z Bhiru, datovaný do posledných storočí pred n. l. Strieborný 

pektorál691 pozostával z 37 hladkých záveskov sférického tvaru s pripojenou časťou v tvare 

písmena T. Jeho ramená slúžili k navlečeniu dutých príveskov (kat. č. 78, tab. XIII.72). 

Prvý náhrdelník zo Sirkapu sa skladá z 21 záveskov692, 20 rozdeľovacích koráliek a dvoch 

koncových častí s priehradkami. Zlaté závesky dvoch druhov sa vzájomne striedajú – prvý má 

kruhovú priehradku lemovanú granuláciou s kryštálom, okolo ktorej sú po oboch stranách 

schematické delfíny (kat. č. 79, tab. XIII.73). Z ich tela visia tri krátke retiazky loop-in-loop 

s malými diskami zo zlatého plechu. V hornej časti je perforovaná korálka zdobená 

granuláciou. Druhý typ závesku s hladkou perforovanou guličkou v hornej časti má tvar 

s dvomi konkávnymi výrezmi, pripomínajúci hore spomenuté snopy. Plocha je rozdelená na 

seden priehradok približne tvaru kvapky so zahnutým koncom alebo srdca či listu. Sú 

vyplnené bielym živcom. Aj z týchto záveskov visia na retiazkach zlaté disky. Oddeľovacie 

korálky sú prelamované, vykladané bielym a čiernym kameňom a doplnené granuláciou. 

Náhrdelník bol navlečený na dvoch nitiach, prvá prechádzala hornou časťou s perforovanými 

korálkami, druhá cez trubičky na zadnej strane príveskov. Obe sa stretávali u koncových 

plieškov približne v tvare hlavy s rohami s priehradkami. Formy k výrobe podobných delfínov 
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sa v Taxile našli v niekoľkých neidentických exemplároch, čo naznačuje veľkú popularitu 

motívu delfínov v šperku oblasti693.  

Ďalší náhrdelník podobného typu pozostáva z 29 záveskov a dvoch koncových častí694 (kat. č. 

80, tab. XIV.74). Závesky majú vo vrchnej časti sférické korálky, cez ktoré bola prevlečená niť. 

Znova sa striedajú dva typy záveskov. Prvý kruhový s centrálnym lôžkom s červeným 

kameňom, okolo ktorého vybiehajú hroty z guličiek zlata. Pod ním sa nachádza oválny 

prelamovaný závesok, v centre s trojitým zhlukom malých zlatých guličiek. Horná gulička je 

pokrytá granuláciou. Druhý typ prívesku je rovnaký ako u predchádzajúceho pektorálu – 

útvar s dvomi konkávnymi stranami, rozdelený do siedmich priehradok s bielym živcom. 

Hore sa nachádza hladká korálka, dolu oválny prelamovaný závesok, tentokrát s centrom 

v podobe srdcovitej priehradky, vyplnenej bielym ortoklasom. Koncové korálky sú zo 

siedmych priehradok, vyplnených tyrkysom a bielym živcom. Šperk bol tiež navlečený na 

dvoch nitiach, druhá prechádzala trubičkami na zadnej strane príveskov.  

Tretí náhrdelník695 je veľmi podobný predošlému v tvare oboch typov striedajúcich sa 

záveskov (kat. č. 81, tab. XIV.75). Rozdiel je v podobe spodného prelamovaného útvaru, 

u tohto náhrdelníku je element s tromi zhlukmi zlatých giličiek rovnaký u oboch typov 

záveskov. Iné sú vložené kamene, kedy horský kryštál nahradzuje červený kameň 

u kruhových priehradok a tyrkys je v strednej priehradke konkávnych záveskov. Zložitejšie je 

prevedenie dvoch koncových častí, kde sa objavila jasná srdcovitá priehradka vyplnená 

tyrkysom. Náhrdelník má aj na vrchnej niti striedavo navlečené malé rozdeľovacie korálky.  

Dva nasledujúce náhrdelníky pozostávajú z jednoduchších podlhovastých záveskov, 

navlečených v hornej úzkej časti (kat. č. 82, 83, tab. XV.76). Duté závesky zo zlatého plechu 

tvorí dlhšia tyčinka zložená v jednom prípade z piatich696 (74 záveskov) a v druhom prípade 

zo štyroch697(84 záveskov) nad sebou postavených koliesok s pretlačenou konkávnou 

stredovou časťou.  Zadná časť je vyrezaná zo zlatého plechu. Nástrojom k ich výrobe boli 

veľmi pravdepodobne matrice z bronzu, ktoré sa v Taxile našli698. 
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Posledný náhrdelník tejto skupiny z Taxily699 (kat. č. 84, tab. XV.77) má závesky v podobe 

vrchnej sférickej korálky a spodnej časti, podobnej kopiji. Šperk tvorilo celkovo 89 záveskov, 

navlečených na niť na dvoch miestach. Pomocníkmi pri výrobe týchto dutých záveskov zo 

zlatého plechu boli ďalšie bronzové či medené formy700. Zaujímavá je ikonografická paralela 

z Mathury – mužské terakotové hlavy Iráncov či Indoskýtov, ktoré majú podobné závesky 

umiestnené na okraji zdobenej čiapky, a závesky im dekorujú čelo701 (obr. 103). 

 

Honosné náhrdelníky s podlhovastými záveskami patrili pravdepodobne k veľmi populárnym 

šperkom vyšších vrstiev obyvateľstva. Dokazujú to nielen samotné nálezy týchto šperkov, ale 

aj bronzové formy k ich výrobe zo zlatého plechu, ktoré sa našli v Taxile na jednom mieste, 

možno dielni šperkára. Napodobovanie týchto honosných vzorov mohlo byť tiež rozšírené 

vzhľadom k nálezom lacnejšej varianty týchto príveskov z terakoty. Použité ikonografické 

motívy ako delfín, rozetka a vykrojený snop (pôvodne lotos-palmeta, či dvojitá palmeta) 

naznačujú inšpiráciu zo stredomorského šperku a pripomínajú náhrdelníky nájdené v Itálii 

alebo v Čiernomorí z obdobia neskoroklasického či začiatkov helénizmu. Samotné 

náhrdelníky odrážajú inšpiráciu z gréckeho umenia, zároveň ale ich pôsobenie vďaka 

vloženým kameňom a výraznej zdobnosti odkazuje aj na stredoázijské či indické vplyvy. 

 

                                                           
699

 Marshall 1951, II 628, III Pl. 192, no. 62. 
700

 Marshall 1951, III Pl. 179,180,  no. 45, 47, 50, 51, 129. 
701

 Rosenfield 1967, fig. 19. 
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Náhrdelníky z navlečených zlatých koráliek 

 

K najviac rozšíreným ozdobám noseným na krku nepochybne patrili náhrdelníky navlečené 

z koráliek a záveskov zo širokého spektra organických i anorganických materiálov. Tvarové 

spektrum koráliek bolo značné a ikonografické zobrazenia náhrdelníkov pozostávajúcich zo 

sférických koráliek sú vzhľadom k jednoduchosti tvaru početné. Korálky sú všeobecne jednou 

z najviac početných nálezov skupiny ozdôb a šperkov na lokalitách.  

Z ikonografických prameňov sa u Ch. Fabrégues v prehľade ženských náhrdelníkov indo-

parthského a raného kušánskeho obdobia na gandhárskej skultúre objavuje stredne dlhý 

náhrdelník z melónovitých perál a s centrálnym záveskom v tvare srdca702 (obr. 104), ale aj 

niekoľko jednoduchých dlhších náhrdelníkov z navlečených sférických či dvojitých sférických 

koráliek (tie sú uvedené aj u strednekušánskeho obdobia703). Príkladom sú sochy žien z 

Butkary704. Melónovitý tvar koráliek je pomerne rozšírený nielen v Indii, ale aj u šperku 

v stredomorskej tradícii. Náhrdelníky z dutých koráliek zo zlatého plechu pochádzajú 

z klasických a helénistických kontextov v Tarente, Kerči či Thrácii705. Tieto náhrdelníky majú 

koncové korálky kužeľovitého tvaru, podobne ako u niekoľkých nálezov zo Strednej Ázie.  

Prívesok v tvare srdca, pravdepodobne štylizovaného brečtanového listu, sa objavuje ako 

výzdobný motív u mnohých šperkov – ako priehradka či samostatný element.  

B. Musche uvádza jednoduchý typ náhrdelníkov z navlečených koráliek sférického či 

melónovitého tvaru ako veľmi populárny aj u parthského šperku a často nosený vo viacerých 

exemplároch alebo doplnený o ďalšie typy náhrdelníkov706. B. Deppert – Lippitz podáva 

niekoľko príkladov náhrdelníkov z dutých sférických perál zo zlatého plechu, ktoré boli 

nosené pomerne tesne u krku707 (obr. 105). U týchto náhrdelníkov bolo obľúbené striedanie 

hladkých a zdobených koráliek, konce tvorili dve kužeľovité korálky. Jeden z najstarších 

príkladov pochádza z Duvanli 708(Kukowa mogila) z raného 5. stor. pred n. l., ďalšie z Maltepe 

                                                           
702

 Fabrégues 1991, Pl. 9e, Pl. 16 (g so srdcovitým záveskom). 
703

 Fabrégues 1991, Pl. 22. 
704

 Fabrégues 1991, Pl. 56, 2.29; Pl. 138, 4.158. 
705

 Náhrdelník z Varny, Fabrégues 1991, Pl. 56, il.3.32. 
706

 Musche 1988, 119. 
707

 Deppert – Lippitz 1985, 164 – 165.  
708

 Deppert – Lippitz 1985, 164, Abb. 95(S. 147) und 115 (S. 165).  
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v Thrácii, Galaty709 a viacerých hrobov z Tarentu a Syrakúz. Ďalšie príklady pochádzajú 

z Odessu710 (obr. 106), ale tiež napríklad z rodinnej nekropoly pri Amise711, kde sa našiel 

náhrdelník so zlatými korálkami a koncovými kužeľovitými, ale aj dve zlaté ihlice. Datácia 

lokality je to obdobia 4. – 2./1. stor. n. l. Duté hladké korálky zo zlatého plechu pochádzajú aj 

z Gorgippie712 z 2. – pol. 3. stor. n. l.  

Okrem zlatých exemplárov pochádza z Taxily aj náhrdelník s melónovitými korálkami zo 

slonoviny z Bhiru, datovaný do 4. stor. pred n. l., terakotové príklady pochádzajú z Kaušambi, 

fajánsové zase z Čarsady a Sirkapu713. Náhrdelník s melónovitými korálkami a kužeľovitými 

koncovými časťami má aj socha jakše z Pitalchory714 z 2. stor. pred n. l. (obr. 107). 

 

Medzi nálezmi honosného šperku sa náhrdelníky navlečené z cenných materiálov objavili 

v Strednej Ázii v niekoľkých príkladoch. Z lokality Tillja Tepe pochádzajú hneď tri svojou 

konštrukciou podobné exempláre z hrobov II, III a VI, ďalšie príklady sú z Taxily, vytvorené 

z masívnych sférických koráliek, najmä zo zlata (sú duté), niektoré z nich sú z organického 

materiálu. Dve krajné korálky majú často kužeľovitý tvar. Na lokalitách sa objavujú aj ďalšie 

tvary zlatých koráliek samostatných alebo v počte niekoľkých kusov. Mohli byť súčasťou 

náhrdelníkov či náramkov z kombinovaných materiálov.  

Prvý masívny náhrdelník z Tillja Tepe715 z ženského hrobu II sa skladá z niekoľkých typov 

korálok, vyrobených zo zlatého plechu a pravdepodobne dreva či kosti tmavohnedej až 

čiernej farby (kat. č. 85, tab. XVI.78). Duté zlaté korálky boli vyrobené spojením dvoch 

polkruhových konkávnych častí. Sú zdobené na povrchu lomenou geometrickou výzdobou, 

šesť z nich je ešte na lomených hranách dekorovaných granuláciou vo dvoch radách zlatých 

guličiek. Drevené korálky tvoria dve vypuklé časti, ktoré sú v strede nalepené na zlatý 

kruhový disk. Konce náhrdelníku predstavujú dve zlaté kyjovité korálky, majú podlhovastý 

tvar a sú dekorované granuláciou – v spodnej oblej časti dvoma radami guličiek, v predĺženej 

časti trojuholníkovými zoskupeniami.  

                                                           
709

 Tonkova 1997, 23, fig. 14., pre Maltepe 24, fig. 16. 
710

 Tonkova 1997, 23, fig. 13. 
711

 Jackson 2006, 112, fig. 7. 
712

 Schiltz 2001, 271, no. 328. Z rovnakej lokality pochádza aj nákrčník z pleteného drôtu so štylizovaným 
Heraklovým uzlom. 
713

 Fabrégues 1991, 59. 
714

 http://nationalmuseumindia.gov.in/prodCollections.asp?pid=28&id=2&lk=dp2 (stiahnuté 20. 12. 2014), 
Fabrégues, 1988, 59. 
715

 Sarianidi 1985, 234 – 235, 30, Ill. 63. 

http://nationalmuseumindia.gov.in/prodCollections.asp?pid=28&id=2&lk=dp2
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Náhrdelník podobného typu z dutých masívnych koráliek zo zlata pochádza z ženského hrobu 

III716 (kat. č. 86, tab. XVI.79). Rozlišujeme u neho dve skupiny koráliek a dve koncové 

kužeľovité korálky. Náhrdelník tvorí päť jednoduchých zlatých koráliek s hladkým povrchom. 

Ďalších osem má po celom povrchu hustý sieťový dekor, vytvorený z granulácie. Kužeľovité 

koncové korálky sú po povrchu zdobené hustou granuláciou so sieťovým efektom a jemným 

rytým vzorom cikcakov. Podľa popisu Sarianidiho717 patrila k náhrdelníku ešte ďalšia skupina 

štyroch koráliek. Boli vyrobené z fajánsových pologuľovitých častí, v strede spojené časťou 

zloženou z dvoch zlatých plieškov, medzi ktorými boli vložené tyrkysy geometrických tvarov.  

Tretí náhrdelník z Tillja Tepe718 pochádza z ženského hrobu VI (kat. č. 87, tab. XVI.80). Skladá 

sa podobne z  desiatich približne okrúhlych a dvoch krajných kužeľovitého tvaru so 

zaobleným koncom. Korálky tvoriace telo náhrdelníku sú po povrchu zdobené lúčovitými 

líniami granulácie, ktorá sa spája u oboch perforovaných koncov korálky. Pripomínajú tak 

melónovitú dekoráciu, ale s tým rozdielom, že jednotlivé segmenty korálky nie sú vypuklé, 

ale konkávne. Každý druhý segment je dekorovaný v strednej časti malou rozetkou z 

priehradok. Jej päť okvetných lístkov je vyložených tyrkysom a majú srdcovitý tvar. Obvod 

rozetky je zdobený granuláciou. Krajné kužeľovité korálky sú zdobené veľmi podobne, telo je 

okrem lúčovitých línií rozdelené dvoma horizontálnymi líniami na tri časti. 

Príklady náhrdelníkov zo zlatých koráliek pochádzajú tiež z Taxily719. Prvý z nich je datovaný 

do 4. stor. pred n. l. a našiel sa v meste na pahorku Bhir (kat. č. 88, tab. XVII.81). Tvorí ho 30 

sférických koráliek s melónovitým plastickým dekorom z nekvalitného zlata. Dopĺňa ich 17 

menších diskov, zdobených granuláciou, z kvalitnejšieho zlata. V náhrdelníku sa tieto dva 

druhy striedajú. Náhrdelník bol navlečený kontinuálne a nemal žiadne koncové korálky. 

Ďalšie dva zlaté náhrdelníky zo Sirkapu720 spadajú do 1. stor. n. l. (kat. č. 89 – 91, tab. 

XVII.82). Prvý tvorí 132 dutých koráliek zo zlatého plechu, druhý 60. Korálky vznikli spojením 

dvoch identických polovíc.  Okrem toho pochádzajú z Taxily dva náhrdelníky z navlečených 

malých zlatých trubičiek721 (kat. č. 92, tab. XVII.83). Jeden z nich je zložený z 83 kusov, druhý 

                                                           
716

 Sarianidi 1985, 245, 72, ill. 61. 
717

 Sarianidi 1985, 245, 72, ill. 61 vs. Hiebert – Cambon 2011, 264, no. 185.  
718

 Sarianidi 1985, 256, no. 20 
719

 Marshall 1951,II, 627, III  Pl. 192, 54.  
720

 Marshall 1951, II 628, III Pl. 192, 63, 64. 
721

 Marshall 1951, II 628, III Pl. 192, 66. (67 bez obrázku). 
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z 23 kusov, datovanie je podobné ako u ostatných predmetov zo Sirkapu do 1. pol. 1. stor. n. 

l. 

Náhrdelníky so sférickými zlatými korálkami sa v oblasti Strednej Ázie našli hneď v niekoľkých 

exemplároch. Nálezy z Taxily sú jednoduché, z Tillja tepe pochádzajú náhrdelníky zdobnejšie, 

s priehradkami vyplnenými vloženými kameňmi a vzormi tvorenými granuláciou. Majú 

dokonca kužeľovité koncové korálky, ktoré pripomínajú nálezy z oblasti Stredomoria či 

Čiernomoria neskoroklasického obdobia a začiatkov helénizmu. Ch. Fabrégues dáva korálky, 

ale hlavne ich možný doplnok z gandhárskej skulptúry – obrátený srdcovitý závesok, do 

súvislosti so stredomorským umením722.  

                                                           
722

 Fabrégues 1991, 62. Autorka spomína dva príklady ženskej skulptúry z Butkary. Jedna žena, oblečená 
v stredomorskom odeve, má srdcovitý závesok; druhá s rovnakým záveskom drží v ruke kantharos.  
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Náhrdelníky alebo náhrudné pásy s medailónom/bez medailónu 

 

Typ náhrdelníkov alebo ozdobných pruhov pozostáva z plochého pásu opakujúcich sa 

rovnakých plieškov, z nich najväčšiu popularitu v oblasti dosahuje motív dvojitého 

polmesiaca či štylizovaných rohov, ktoré ešte bývajú na povrchu ozdobené zárezmi. Tieto 

prvky sa vzájomne spájajú do dlhšieho náhrdelníka či podobného šperku, niekedy sú 

obohatené centrálnym elementom v podobe medailónu. Okrem výskytu u náhrdelníkov je 

motív obľúbený tiež ako nášivný pliešok, doklady máme z ikonografických prameňov i 

priamo zo stredoázijských lokalít.  

Ch. Fabrégues zaraďuje tento typ náhrdelníku či motívu k stredomorským vplyvom 

v gandhárskom šperku723. Odkazuje pritom na veľmi vzdialenú paraleu u pokladu z Aigíny 

z doby bronzovej v Egejskej oblasti724 (obr. 108). Jeden z nálezov podobných náhrdelníkov či 

pásov pochádza z Čarsady725 (kat. č. 95, tab. XVIII.85). Jednotlivé časti sú vyrobené zo 

sklenenej pasty s modrým povrchom, nález pochádza pravdepodobne z 2. stor. pred n. l. 

Z kresieb šperku podľa ich zachytenia na skulptúre, ukazuje Fabrégues726 tento typ 

náhrdelníku u ženského šperku indo-parthského obdobia (obr. 104). Pokiaľ sa pozrieme na 

prehľad parthského šperku za Arsakovcov u B. Musche, tá zmieňuje, že ozdobné pásy tohto 

typu boli pravdepodobne rozšírené, ako skutočné exempláre uvádza iba tie z Taxily. Šperk 

dokladá na niekoľkých zobrazeniach z Palmýry či Hatry727. Ikonografickým prameňom priamo 

zo Strednej Ázie k využitiu plieškov je skulptúra z Airtamu728 (obr. 52). Reliéf s muzikantkami 

zahrňuje aj postavu s malým bubnom, ktorá má na sebe odev s krátkymi rukávmi. Pozdĺž 

rukávov, v línii pleca aj okolo výstrihu má prišitý pás nášivných plieškov, ktoré by mohli byť 

nami skúmaným tvarom. Pliešky okolo výstrihu by teoreticky mohli byť náhrdelníkom, ale 

vzhľadom k použitiu na rukávoch môžeme predpokladať, že sa jedná o ozdoby odevu. 

                                                           
723

 Fabrégues 1991, 55 – 57. 
724 Fabrégues 1991, 55, Pl. 54, 2.23, tiež Higgins 1961, Pl. 4A. 
725

 Marshall, Buddhist Gold Jewellery, Pl. XXVIII; Fabrégues 1991, 56, Pl. 55, 2.24. 
726

 Fabrégues 1991, Pl. 9d, podobný vzor sa ešte objavil u strednekušánskeho šperku mužov, Pl. 18h. 
727 Musche 1988, 149 – 151, Taf. XLIV, podobné sú i tabuľky XXXVII – XXXVIII, 3.3 – 3.8. 
728

 Napr. Hansen – Wieczorek – Tellenbach 2009, 215, Fig. 6. 
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Jeden pliešok v tvare dvojitého polmesiaca či rohov sa našiel na lokalite Saidu Šarif729. Po tele 

má jemné ryhy. Zlatý príklad podobného pliešku pochádza zo stúpy Passani730 (tumulus 2) 

v Afghanistane a je datovaný podľa mince do 2. stor. n. l. (obr. 109). Tvar pliešku trochu 

pripomína volútu, na vrchnej časti sú dva malé otvory, pomocou ktorých bol pliešok 

navlečený alebo prišitý na podklad. Z rovnakého miesta pochádza aj ďalší nález takmer 

rovnakého tvaru731, tentoraz vyrobený zo zelenošedého malachitu (obr. 110). Predmet nemá 

volútky ako predchádzajúci, je rovnako datovaný do 2. stor. n. l. 

Z pohrebiska Tillja Tepe pochádzajú tri skupiny týchto plieškov z dvoch ženských hrobov III a 

VI (obr. 111). Všetky majú podobný tvar a sú vytvarované zo zlatého plechu, ich telo je 

ozdobené dvoma rovnobežnými zárezmi na každom ramene. V hrobe III sa našli dve skupiny 

týchto plieškov, väčšie a menšie732. Menšie v počte 51 kusov boli dlhé približne 1 cm, skupina 

druhých väčších v počte 39 kusov bola dlhá viac ako 2 cm. Tieto pliešky veľmi 

pravdepodobne zdobili odev pochovanej ženy. Presná rekonštrukcia je však nemožná. 

Z posledného ženského hrobu VI pochádza ďalších 76 rohovitých plieškov733, dlhých približne 

1,7 cm. Podľa rekonštrukcie by tieto našité pliešky mali tvoriť veľkú časť pruhov smerujúcich 

od pliec k aplike so zobrazením Afrodíty, pripomínajú tak dlhší náhrdelník, ktorý ukazuje Ch. 

Fabrégues u gandhárskej ženskej plastiky či B. Musche u plastiky z Palmýry alebo Hatry734. 

Zaujímavý príklad šperku, ktorý sa skladá z radu schematických rohov, pochádza 

z Tulcharského pohrebiska z južného Tadžikistanu735 (kat. č. 99, tab. XIX.88). V tomto prípade 

sa mohlo jednať o opasok, súčasťou nálezu je totiž aj stredová spona ozdobená farebnými 

kameňmi či sklom, ktorá svojím tvarom pripomína Heraklov uzol, jeden z obľúbených 

motívov helénistického šperku. Jednotlivé pliešky mohli byť prišité na podklad z pevnejšej 

látky či kože. Datovanie šperku je do 2. stor. pred n. l. až 1. stor. n. l. 
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 Fabrégues 1991, 56, Pl. 55, 2.24. 
730

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=179639
&partId=1&images=true&place=41366&object=21119&page=10, (stiahnuté 20. 12. 3014), príklad zo zbierok 
Britského múzea. 
731

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=354837
0&partId=1&images=true&place=41366&object=21119&page=9 , (stiahnuté 20. 12. 2014), zo bierok Britského 
múzea. 
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 Sarianidi 1985, 239, 30 and 31. 
733

 Sarianidi 1985, 255, 12. 
734

 Napríklad Musche 1988, XLVII, 14.  
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 Горбунова, 2001, 145,12, 1. 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=179639&partId=1&images=true&place=41366&object=21119&page=10
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=179639&partId=1&images=true&place=41366&object=21119&page=10
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3548370&partId=1&images=true&place=41366&object=21119&page=9
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3548370&partId=1&images=true&place=41366&object=21119&page=9
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Príklady šperkov, využívajúci pás z rovnakých navlečených vzorov, pochádzajú z Taxily. 

Marshall tieto predmety interpretuje skôr ako opasky či pásy, ktoré zdobili hruď, nie priamo 

ako náhrdelníky. Prvý zlatý pás skladajúci sa zo sledu nášiviek v tvare dvojitých polmesiacov 

sa našiel na Bhiru a je datovaný do 4. stor. pred n. l. (kat. č. 94, tab. XVIII.84), ako udáva Ch. 

Fabrégues736. Zo Sirkapu pochádzajú ďalšie dva podobné pásy zložené z dvojitých 

polmesiacov zo zlatého plechu, oba pásy sú datované do 1. stor. n. l. Jeden z nich tvorí 139 

kusov plieškov737 (kat. č. 97, tab. XVIII.86), vytvarovaných podľa podobných foriem, aké sa 

priamo v Taxile našli738. Druhý pozostáva zo 116 kusov plieškov s oblejším tvarom (kat. č. 98, 

tab. XIX.87), ktorý pripomína volútky alebo štylizovaný kvet ľalie739. Ďalší ozdobný pás zo 

Sirkapu tvoria tiež do seba zapadajúce doštičky, tentoraz ale vo forme stupňovitej 

pyramídy740. Pás tvorí až 494 kusov plieškov zo zlatého plechu (kat. č. 96, tab. XVIII.86). 

Motív stupňovitej pyramídky je pomerne rozšíreným výzdobným prvkom u mnohých kultúr 

Predného Východu a objavuje sa aj v stredoázijskom šperku. Príkladom môžu byť nášivné 

pliešky z hrobu II z Tillja Tepe741 či Airtamu742. 

Náhrdelníky tvorené z pásov navlečených z rovnakých plieškov sa v Strednej Ázii našli 

v niekoľkých príkladoch, ale jednotlivé časti, najčastejšie v tvare dvojitého polmesiaca, 

pochádzajú z viacerých lokalít a dokazujú veľmi pravdepodobnú obľubu tohto motívu 

v šperku oblasti. Okrem použitia u samostatných šperkov či pásov sa podľa ikonografických 

dokladov a nálezov z Tillja Tepe dá predpokladať použitie motívu ako nášivného pliešku. 

Veľmi zaujímavé je najmä jeho uplatnenie u hrobu VI z tejto lokality, kde boli pliešky použité 

k zvýrazneniu centrálnej apliky s Afrodítou, ktorá bola umiestnená na hrudi zomrelej. Ich 

rozloženie na odeve tak pripomína šperky žien na palmýrskej skulptúre. Ch. Fabrégues dáva 

motív do súvislosti so stredomorským umením, argumentom je šperk v podobnom duchu 

z obdobia doby bronzovej z Aigíny. Je otázka, či takto časovo vzdialená paralela môže byť 

dokladom priameho vplyvu remeselnej produkcie antickým majstrov. Pásy i náhrdelníky 
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 Fabrégues 1991, Pl. 54, 2.23. 
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 Marshall 1951, II 629, III Pl. 194, d (76). 
738

 Formy pre výrobu zlatých plieškov v Marshall 1951, III, Pl. 179, 37, 38, 40, 41, Pl. 180, 106 – 108, Pl. 181, 
168-176. 
739

 Marshall 1951, II 629, III Pl. 194, a (77). 
740

 Marshall 1951, II 629, III Pl. 194, c (75). 
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 Sarianidi 1985, 252, 13, ill. 17. 
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 Лунева 2005, 114, рис. 25. 
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pripomínajú nálezy náhrdelníkov z podobných elementov z Egypta743(jeden zo súkromnej 

zbierky, druhý zo zbierky Dumbarton Oaks), datovaných do 3. stor. n. l. (obr. 112). Ogden 

označuje základný článok týchto dutých častí ako schematické dvojité vtáky, asi kačice, a 

zmieňuje ich rozšírenie v podstate po celom Rímskom impériu. Náhrdelníky majú často 

ukončenia vo forme schematických delfínov. V Egypte sa okrem tohto typu objavujú ešte 

náhrdelníky podobnej konštrukcie, jednotlivé pliešky ale majú tvar rýb – delfínov744. 

 

 

                                                           
743

 Ogden 1990, I 192, II no. 319, 320. Ogden dokladá nosenie náhrdelníku aj rovnako datovanou funerálnou 
maľbou (no. 321). 
744

 Ogden 1990, I 192 - 193, II no. 322 - 325. 
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Náhrdelníky retiazkové (jednoduché, zložité) 

 

Oblasť Strednej Ázie poskytuje z obdobia blízkeho prelomu letopočtov pár priamych 

dokladov retiazok. Použitie krátkych článkov zostavených z tenkých zlatých krúžkov vo forme 

loop-in-loop je populárne u šperkov z Tillja Tepe. Tieto krátke retiazky sú použité hlavne pre 

pripevnenie rôznych záveskov. Podobne sa tento typ používa aj u niekoľkých taxilských 

náušníc so záveskami v tvare zvončekov. Doklady nosenia jednoduchších retiazok na 

ikonografickým prameňoch je pomerne ťažké. Naopak pomerne časté je na gandhárskej 

skulptúre zobrazenie zložitejších pletených retiazok, ktoré sa v prednej časti zbiehali do 

centrálneho medailónu. Ten mohol byť po stranách držaný zdobenými objímkami či rovno 

drobnými plastikami. Práve tento druh náhrdelníku označuje F. Tissot745 ako saltire. Pokiaľ sa 

pozrieme na analýzu Ch. Fabrégues, kresby náhrdelníkov s figurálnymi objímkami 

(zvieracími, či hlavne u neskorokušánskych príkladov vo forme putti746 či s kentaurami), ktoré 

držali centrálny medailón, sa vyskytujú v ranokušánskom, stredne- a najmä 

neskorokušánskom období747, aj keď typ dlhšieho náhrdelníku, ktorý má zapínanie 

akcentované medailónom, je široko rozšírené vo všetkých analyzovaných obdobiach 

(príklady obr. 113). Retiazkové náhrdelníky rôznych tvarov boli podľa skutočných nálezov i 

ikonografických prameňov obľúbené aj v šperku Parthskej ríše748. V rímskom a helénistickom 

šperku sú náhrdelníky s pletenou retiazkou, ktoré sa v predu spájajú väčším výzdobým 

motívom či medailónom, pomerne bežné. 

Jeden z mála príkladov jednoduchej retiazky pochádza z ženského hrobu I z Tillja Tepe749 

(kat. č. 100, tab. XX.89). Retiazka sa v predu zapínala pomocou dvoch cylindrických objímiek. 

Je vytvorená z vzájomne spojených drobných sľučiek. Najviac zaujímavou časťou náhrdelníku 

je práve zapínanie, ktoré sa nachádzalo vpredu. Obe objímky sa na koncoch dajú k sebe 

pripevniť vertikálnou paličkou, prevlečenou cez očká na koncoch objímiek. 
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 Tissot 1999, 399 – 409. 
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 Fabrégues 1991, 268.Putti helénistického pôvodu sa objavujú aj na turbanoch neskorokušánskeho či kušáno-
sasánovského obdobia (296). 
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 Fabrégues 1991, Pl. 10, 18 a 24. 
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 Musche 1999, 132 – 143 pre ženské, 265 pre mužské retiazky z obdobia Arsakovcov. 
749

 Sarianidi 1985, 227, 8. 
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Prvým nálezom stredoázijskej proveniencie, ktoré F. Tissot označuje ako saltire, je náhrdelník 

z Dalverzintepe750, datovaný do 2. pol. 1. stor. n. l. Náhrdelník sa skladá z piatich pletených 

retiazok kruhového prierezu (kat. č. 101, tab. XX.91), ktoré sa na oboch koncoch zbiehajú do 

masívnych cylindrických objímiek zo zlata. Tie sú po obvode vykladané tyrkysovými a 

granátovými kruhovými či oválnymi kabošonmi. Objímky majú na kruhových koncoch malé 

očká, ktoré slúžili k upevneniu na dnes už stratený centrálny medailón. Šperk sa nosil 

objímkami vpredu na hrudi. Z taxilského Sirkapu751 pochádza retiazka pletená zo zlatých 

drôtov kruhového prierezu z 1. stor. n. l. (kat. č. 102, tab. XX.90). Retiazka je ukončená 

dvoma malými objímkami, na jednej je umiestnený háčik, na druhej očko. Šperkom, ktorý by 

mohol tvoriť časť spomínaného druhu náhrdelníku, pochádza z pohrebiska Biškentskej 

oblasti (Širin I752) a je datovaný do 3. stor. pred n. l. až 1. stor. n. l.753 (kat. č. 105, tab. XXI.94). 

Predmet tvorí strieborná protóma koňa v schematickom prevedení, na chrbte má výčnelok, 

možno hruška sedla. Na túto časť sa napojuje korálová tyčinka, končiaca zlatou objímkou, do 

ktorej mohli byť pôvodne pripevnené retiazky či jedna retiazka.  

F. Tissot naviac uvádza ako príklad kompletného náhrdelníka nález z kurganu Sladkovski 

blízko Rostova na Done. Šperk tvorí jednoduchá zlatá retiazka kruhového prierezu, ktorá sa 

na oboch stranách pripojuje do objímiek s gryfmi či drakmi, tí majú medzi sebou objímku 

pravouhlého tvaru754. Telá gryfov tvorené priehradkami sú vyplnené tyrkysmi, stredová 

priehradka je z tmavomodrého skla (obr. 114). Príklad figúrky, ktorá by teoreticky mohla byť 

súčasťou náhrdelníka, je prezentovaný v katalógu Crossroads of Asia755. Predmet údajne 

z oblasti Kašmíru je datovaný do 1. stor. pred n. l. až 1. stor. n. l. a má tvar ženskej okrídlenej 

protómy so zvitkom v ruke, na druhej strane končiaci trubičkou (kat. č. 104, tab. XXI.93). 

Detaily šperkov sú naznačené pomocou granulácie, na hlave je veniec s brečtanovými listami, 

hruď mala sfinga ozdobenú diagonálnymi pásmi, spájajúcimi sa v strednej časti terčami, nad 

spánkami rozety, možno znázorňujúce ihlice, na ruke špirálový náramok v podobe hada a na 

krku náhrdelník s niekoľkými dlhšími záveskami. Katalóg uvádza možnosť interpretácie 

predmetu ako šperku, zdobiaceho turban.  
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 Napríklad Пугаченкова 1991, ill. 97. 
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 Marshall 1951, II 628, III Pl. 192, 68 (g).  
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 Зeймaль 1985, 125, no. 340. 
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 Tissot 1999, 400, fig. 5. 
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 Tissot 1999, 400, fig. 4 a Schiltz 2001, 242, no. 279. 
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 Errington – Cribb 1992, 138 - 139, No. 140, tiež Tissot 1999, 400, fig. 6. 
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Okrem spomínaných náhrdelníkov s dvojicami rovnakých figúrok po stranách môžeme uviesť 

ešte jeden príklad z Tillja Tepe. Nejedná sa síce priamo o náhrdelník, dve figúrky muzikantov 

z tejto lokality mohli byť navlečené na niť či šnúrku z organického materiálu. Obe boli 

umiestnené blízko krku pochovanej ženy z hrobu II756( kat. č. 103, tab. XXI.92). Sú duté, 

vytvarované asi pomocou formy, zadná strana bola vyrezaná zo zlatého plechu v obryse 

prednej časti. Tvár figúrok je schematická, výrazné su oči, naznačený nos a ústa. Figúrky sú 

po celej dĺžke perforované – dva otvory, ktorých okraje sú vyznačené krúžkami, sa 

nachádzajú na vrchnej časti hlavy a v spodnej časti tela. Nohy sú prekrížené v tureckom sede, 

ruky sú zložené na nahej hrudi, postavy v rukách držia pravdepodobne strunový hudobný 

nástroj podobný lýre. Dolu na nohách sú vidieť manžety nohavíc, alebo nánožníky. Šperky 

boli značne zdeformované, možno od častého nosenia. Paralely k hudobným nástrojom 

pochádza napríklad z Chalčajanu, Airtamu či ďalších lokalít757. V tomto prípade by sa mohlo 

jednať aj o stredomorský motív hrajúcich Erotkov, ktorý poznáme tiež z pozlátených 

medených plieškov z Tacht-i-Sangin758. Paralelou k týmto predmetom môže byť 

antropomorfné schematické exempláre zo zlatého plechu z Čiernomoria, ktoré sú ale 

pravdepodobne staršie759 (skýthske, obr. 115). 

Zlaté retiazky jednoduchých i zložitejších tvarov sa v oblasti Strednej Ázie našli v niekoľkých 

exemplároch z Taxily, Tillja Tepe či Dalverzintepe. G. Chandra dáva dokonca výrobu 

subtílnych retiazok spoločne s granuláciou či filigránom v oblasti a blízkosti Indie do súvislosti 

so stredomorským umením760. V dvoch prípadoch sú retiazky ukončené cylindrickými 

objímkami, ktoré sa nosili viditeľne vpredu na hrudi. Dokladom je in situ nález v ženskom 

hrobe z Tillja Tepe, retiazka je v tomto prípade vyrobená jednoduchou technikou spájaním 

ohnutých slučiek zo zlatého drôtiku loop-in-loop. Tento typ retiazok sa ďalej používa tiež 

k pripevneniu príveskov k základnému šperku, napríklad náušniciam (Taxila, Tillja Tepe) či 

spánkovým záveskom. Tento typ retiazok k záveskom je rozšírený aj u nálezov z nomádskych 

kurganov oblasti Čiernomoria. Príkladom nálezu zložitejšieho systému použitia retiazok je 

náhrdelník z bohato vykladanými objímkami z Dalverzintepe, pravdepodobne so strateným 

centrálnym medailónom. Šperk by mohol zodpovedať ikonografickým paralelám 
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 Schiltz 2006, 274, no. 75. 
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 Зеймаль 1985, 95, 230 (рис стр. 81). Podľa Schiltz 2006, 274. 
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 Schiltz 2001, 99, 53. 
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náhrdelníkov z mužských gandhárskych sôch, ktoré majú často objímky nahradené 

protómami zvierat či božských alebo fantastických postáv, samotných inšpirovaných 

stredomorským umením (putti, kentaurovia).  
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Náhrdelníky diagonálne s malými schránkami 

 

Tento typ šperku je známy hlavne vďaka jeho častému zobrazeniu u gandhárskych sôch. 

Skladá sa z tenkej dlhej retiazky či pruhu, ktorá je na hrudi umiestnená diagonálne a vedie 

z jedného pleca pod druhú ruku. Priame nálezy celého šperku nie sú identifikované, zo 

stredoázijských lokalít však pocháza niekoľko predmetov, ktoré by mohli byť jeho súčasťami. 

Sú to hlavne malé cylindircké závesky, amulety či relikviáre, často s ukončeniami v tvare 

pologule. Objavuje sa aj tvar šesťuholníka. Tieto malé predmety majú po dlhšej strane svojho 

tela umiestnené dva krúžky či úchyty, ktorými mohli byť navlečené na základnú retiazku, 

prípadne iba jednu úchytku v strede predmetu.  

F. Tissot pripomína práve u šperku jeho funkciu ako znaku vysokého postavenia761 (obr. 116). 

Ch. Fabrégues ukazuje tento typu ozdobného pásu alebo náhrdelníku u mužského šperku 

stredne- a neskorokušánskeho obdobia762. Priame nálezy schránok pochádzajú z územia 

Gandháry i Baktrie, v Gandháre sa našli tri kusy – dva v parthských vrstvách Taxily, jeden na 

lokalite Tordher, neďaleko údolia Indu v oblasti Yusufzai v poklade s mincami Kanišku a 

Huvišku. Ďalší nález pochádza z Bimaranu763. Podľa Ch. Fabrégues sa tieto šperky na inej 

indickej skulptúre nevyskytujú a ďalšie príklady pochádzajú z oblasti Čiernomoria alebo 

Kavkazu (Kerč764, na Kavkaze lokalita Bori či Armazischevi). Všetky príklady sú vyrobené zo 

zlata a datované do obdobia 1. – 2. stor. n. l. Autorka si myslí, že amulety môžu byť spojené 

so Sarmatmi. Vo svojej analýze parthského šperku B. Musche tiež zmieňuje nálezy 

z Armazischevi a Taxily z obdobia vlády Arsakovcov, u sasánovských príkladov týchto 

schránok na amulety podáva ďalšie tri príklady, jeden z nich je nižšie popísaný z lokality 

Ahinposh, druhý z oblasti Mezopotámie a tretí so zložitejšou výzdobou niellom v zbierkach 

Victoria and Albert Museum bez presnej proveniencie765.  
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 Fabrégues 1991, Pl. 18 and 30. 
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 Ondrejova 1975, 61 – 63, no 32 - 35, Pl. IV.4a – d, štyri amulety sú z Kerče, z Gruzie Coche de la Ferte 1957, 
Pl. XXVI,2. 
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pre arsakovský šperk, sasánovské príklady schránok 300 – 301, Pl. CIV, Anhänger 1 – 3. 
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Dva nálezy zlatých schránok na amulety sú z Taxily766 (kat. č. 106, tab. XXII.96). Sú zo zlatého 

plechu, majú cylindrický tvar a dve objímky na navlečenie. Datácia je do 1. stor. n. l. Ďalších 

šesť taxilských amuletov767 (kat. č. 107, tab. XXII.95) podobného valcovitého tvaru s dvoma 

otvormi pochádza z 1. stor. n. l. Sú vyrobené zo zeleného jaspisu či tyrkysovej pasty, obalenej 

v zlatých prelamovaných schránkach s rôznou výzdobou. 

Jedna schránka v tvare osembokého hranolu pochádza zo stúpy Ahinposh u Jalalabádu768 

(kat. č. 108, tab. XXII.97), je datovaná do 2. stor. n. l. Telo s dvomi objímkami je zdobené 

vyrezávanými otvormi v tvare oválu a listu so štyrmi lalokmi, z ktorých presvitajú granáty a 

zelené kamene. Predmet je ale pomerne veľký, dlhý viac ako 7 cm, ale pripomína nami 

skúmané šperky.   

Zo zbierok Britského múzea pochádzajú dve schránky na amulety podobného tvaru, obe 

datované do rímskeho obdobia, ale bez presnejších údajov769. Prvý cylindrický medailón 

s očkami na uchytenie bol naplnený sírou, na dne sa našlo spletené hodvábne vlákno. Druhý 

medailón s jednoduchou výzdobou zlatými guličkami bol tiež naplnený sírou.  

Retiazky s malými schránkami na amulety poznáme hlavne z ikonografickcýh zobrazení na 

gandhárskej plastike. Z priamych nálezov je známych pár príkladov schránok, väčšinou 

datovaných do obdobia prvých dvoch storočí našeho letopočtu. Nálezy pocházajú z Baktrie a 

Gandháry, ale tiež z oblastí Čiernomoria a Kavkazu. Je otázka, či tieto schránky boli nosené 

iba ako samostatné amulety, prípadne či tvorili súčasti diagonálneho pásu cez hruď vo 

väčšom počte. O tom môžeme pravdepodobne uvažovať v prípade nálezu piatich podobných 

exemplárov z Taxily. Otázka pôvodu tohot šperku je nejasná, nepatria k tradícii indického 

šperku, amulety sa ale objavujú v hroboch blízkych nomádskemu prostrediu v oblasti 

Čiernomoria. Dá sa predpokladať, že tieto predmety mohli mať apotropaický alebo magický 

význam, v predmete z Britského múzea sa našla hodvábna niť.  
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 Marshall 1951, II 631, III Pl. 191, 84 a, b.  
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 Marshall 1911,355, Pl. LXIX, no. 2981 and 2983. 
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Diagonálne retiazky/pásy, spojené medzi prsiami 

 

Retiazky či ozdobné pásy, diagonálne križujúce hruď a spojené medzi prsiami, patria do 

repertoáru stredomorského helénistického i starovekého indického šperku. V šperku 

pochádzajúcom z Egypta sa tieto retiazky či ozdobné pásy vyskytujú na zobrazeniach nahých 

či oblečených žien od helénizmu po byzantské obdobie, napríklad z 2. stor. n. l. pochádza 

z Fajjúmu portrét i terakotka s touto dekoráciou770 (obr. 117). Jeden šperk zložený s pásikov 

zlatého plechu s Heraklovým uzlom v strede z Britského múzea771 pochádza z 3. stor. pred n. 

l. Stredová časť je zdobená špirálkami z filigránu, z jej okrajov visia na retiazkach závesky 

v tvare granátových jabĺk. Pásy sú vybíjané dekorom s malými Erotkami a amforami, 

motívmi, ktoré sa často objavujú v stredoázijskom šperku (obr. 118). Ďalšia ozdoba pochádza 

zo sarkofágu z Izmitu z 1. pol. 3. stor. pred n. l. Základ tvoria tenké prekrížené retiazky so 

záveskami v pravidelných intervaloch. Centrálnu časť predstavuje raný helénistický zdobený 

Heraklov uzol v zlate, v ktorom stojí malá figúrka Erotka presne s rovnakým šperkom na 

hrudi772. B. Deppert – Lippitz tieto ozdobné pásy, najčastejšie doplnené Heraklovým uzlom, 

označuje za nový helénistický typ šperku. Zároveň dodáva, že vo väčších zbierkach bývajú 

tieto šperky zastúpené častejšie, ale zvyčajne nie sú známe nálezové okolnosti.  

Zlatá protóma sfingy či ženskej okrídlenej bytosti so zvitkom v rukách z katalógu výstavy 

Crossroads of Asia (1. stor. pred n. l. – 1. stor. n. l.), pravdepodobne pochádzajúca zo 

Strednej Ázie, má telo dekorované práve týmto šperkom773(obr. 69). Jednotlivé pásiky či 

remienky sú naznačené dvojitým radom granulácie, uprostred hrude je umiestnený kruhový 

element, obrúbený granuláciou. Boardman tu dodáva, že tento typ šperku je typický pre 

helénistický stredomorský svet, ale aj oblasť blízku Indii (s príkladmi z Bhárutu, Sánčí, alebo 

slonovín z Begramu774). Z pohľadu ikonografie sú v tradícii Stredomoria zobrazované hlavne 

u nahých božských postáv Afrodíty a jej okruhu (napríklad v Tillja Tepe sú týmito šperkami 

ozdobení Erotkovia), v indickom prostredí sa objavujú u božských aj ženských bytostí.  
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Z bohatého súboru Tillja Tepe nepochádza tento typ šperku, ale objavuje sa ako ozdoba tela 

u niekoľkých figurálnych šperkov, napríklad u spánkových záveskov s polonahou bohyňou775, 

vyššie spomenutích Erotkov na delfínoch, a hrubšej apliky so ženskou polonahou postavou, 

znázorňujúcou Afrodítu776. Dve zlaté apliky z Taxily v podobe Afrodíte či Psyché majú tiež 

tento šperk777(apliky tab. XXIV). Na Sirkape v Taxile sa okrem toho našli ženské sošky, ktoré 

sú ozdobené práve týmto šperkom v forme tenkého pásiku, spojeného u jednej sochy 

v mieste medzi prsiami oblým útvarom. Prvá zo sôch778 je takmer nahá, okolo bokov má 

obkrútený kus látky, pomerne ľahkej, súdiac podľa drapérie.  Jednou rukou si pridržuje plášť, 

v druhej drží na hrudi kvet. Okrem ozdobného pásu cez hruď má zložitejší náramok, jemný 

nápažník a ozdobný pás nízko okolo bokov (obr. 119). Druhá ženská figúrka je úplne nahá779, 

dlhé vlasy má spletené v podobnom štýle ako predchádzajúci príklad (obr. 120). Ozdobný pás 

je doplnený podobným spektrom šperkov, náramkami, nápažníkmi, ozdobným pásom okolo 

bokov a nánožníkmi. Okrem toho pochádza z Kirgizstanu mladší zlatý šperk, ktorý sa mohol 

vyvyinúť z jednoduchšueho základu (obr. 121). Jeho centrum tvorí oválny medailón 

s okrajom zdobeným priehradkami. Stred medailónu tvorí plastická ženská hlava, vyrezaná 

pomerne nahrubo z jantáru (ďalší stredoázijský jantár pochádza z Tillja Tepe). Z medailónu 

lúčovito vychádza šesť radov vzájomne spojených zlatých priehradok približne trojlístkového 

tvaru. Tie sú vyplnené plasticky tvarovanými granátmi780.  

Prekrížené ozdobné pásy, ktoré boli diagonálne upevnené na hrudi, patria do spektra 

helénistického aj indického šperku. Jeho ikonografické doklady pochádzajú väčšinou 

zo ženských zobrazení, prípadne sa šperk objavil u Erotkov na spone z jedného hrobu Tillja 

Tepe, ktorý bol ale ženský. Jeho priame či jednoznačne interpretované nálezy z územia 

Strednej Ázie z obdobia skúmaného prácou nepochádzajú, podľa jeho výskytu na 

ikonografických prameňoch v indickom či stredomorským umením inšpirovanom duchu bol 

však v tejto oblasti určite známy. Dôkazom môže byť neskoršia možná varianta tohto šperku 

z Kirgizstanu. 
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779

 Luczanits 2007, 136, Kat. Nr. 63.  
780

 Tissot 1999, 401 and 411, Ill. 10. 



144 

 

 

Apliky 

 

Skupina aplík, väčších zlatých nášivných plieškov, ktoré vynikajú svojím prevedením, 

zobrazenými motívmi alebo centrálnym postavením v dekorácii hrude, je v oblasti Strednej 

Ázie zastúpená hneď niekoľkými príkladmi. Tieto predmety sú vytvarované vo forme 

z tenkého  zlatého plechu a bývali veľmi pravdepodobne doplnené ďalšími menšími 

nášivnými plieškami, ako nám dokladajú nálezy z hrobov v Tillja Tepe. Odev dekorovaný 

pošitím kovovými plieškami je skôr fenoménom nomádskych skupín Eurázie, preto je veľmi 

zaujímavé vidieť motívy, ktoré sa na týchto stredoázijských aplikách vyskytujú. U niekoľkých 

dochovaných príkladov sa objavujú motívy z okruhu gréckej bohyne lásky a krásy – samotná 

Afrodité, Eros ako dieťa, či dospelý s Psyché. Ikonografické paralely priamo k centrálnym 

aplikám na hrudi sa nepodarilo dohľadať. Do tejto skupiny šperkov patria dve apliky z Tillja 

Tepe a niekoľko príkladov z Taxily781. 

Prvá zlatá aplika z baktrijského Tillja Tepe782 pochádza zo ženského hrobu II, datovaného do 

polovice 1. storočia n. l. Tvoria ju dve časti, predná reliéfna a zadná z tenkého zlatého 

pliešku, který je vyrezaný podľa obrysu prednej časti. Má na sebe upevnené štyri jednoduché 

očká, pomocou ktorých sa aplika prišila na odev. Zobrazený výjav predstavuje ženská 

podsaditá postava stojaca medzi dvoma stĺpikmi v pomerne uvoľnenom postoji (kat. č. 114, 

tab. XXIV.103). Ľavou nohou sa opiera o jeden z nich. Noha je mierne nakročená a jej obrys 

zreteľne vystupuje z plášťa.  Pravá noha je vystretá a slúži ako opora pre celé telo. Tomu 

zodpovedá aj mierne zvýšený pravý bok. Hlava postavy, pravdepodobne bohyne Afrodity, je 

trochu pootočená doprava, tvár má hrubé črty s veľmi výraznými očami. Má vlasy vyčesané 

do drdolu v hornej časti hlavy, sú naznačené jednotlivé pramene vlasov. Postava je do 

polovice tela nahá, jedinou ochranou je plášť, který je obkrútený okolo bokov a padá k zemi. 

Jeho drapéria je výrazná. Telo zdobia diagonálne pásy spojené uprostred hrude. Zvláštnym 

prvkom na aplike sú krídla, ktoré z typických zobrazení Afrodité nepoznáme, atribút 

podobných motýlích krídel patrí skôr do repertoáru Psyché783. Umelecké prevedenie pliešku 
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je menej kvalitné, práca je jasne provinciálna, predstavuje pravdepodobne jednu z miestnych 

variácií na motívy stredomorského umenia.  

Ďalšia zlatá aplika z rovnakej lokality pochádza ženského hrobu VI784 (kat. č. 117, tab. 

XXIV.104). Predná časť vo vysokom reléfe bola vytvarovaná pomocou formy, zadná vyrezaná 

zo zlatého plechu. Aplika s motívom okrídlenej bohyne lásky pripomína predchádzajúci 

predmet, ale vyniká oproti nej kvalitou spracovania. Spoločné majú umiestnenie na tele 

zomrelej ženy. Ženská postava sa podobne ako u predošlého šperku opiera o stĺpik po svojej 

ľavej strane, opora na pravej strane chýba. Stĺpik je vo vrchnej časti ozdobený vloženým 

pravouhlým tyrkysom. Výjav tentoraz nedoplňuje okrídlený Eros. Telesné proporcie bohyne 

sú vernejšie a viac pripomínajú svoje helénistické predlohy. Anatomické detaily i výraz tváre 

sú omnoho viac prepracované a nepripomínajú masku. Takmer nahá ženská postava sa 

ľavým lakťom opiera o stĺpik, jej ľavá noha je mierne vpredu a skrčená. Pravý bok je vysunutý 

do strany a je oporným bodom pre druhú ruku. Okolo bokov má Afrodité ovinutý plášť, ktorý 

si ľavou rukou pridržiava. Rovnako kvalitnejšie sú vytvorené detaily ako drapéria plášťa 

obkrúteného okolo bokov, alebo spracovanie krídel. Telo bohyne je ozdobené niekoľkými 

šperkami – náramkami, nápažníkmi a nákrčníkom. Zaujímavý je účes Afrodité, jej vlasy sú 

ozdobené skrútenou šatkou, ktorá je dekorovaná krúžkami – asi nášivnými doštičkami 

kruhového tvaru. Krídla bohyne sú ornamentálne a má i indické znamienko na čele. 

Podobné zobrazenia na zlatom pliešku poznáme z Taxily785, z bližšie neurčenej gandhárskej 

lokality potom pochádza miniatúrna zlatá figúrka polonahej Afrodité s Erotkom786, možno by 

sa mohlo jednať o hlavičku ihlice. Dve reliéfne doštičky, pochádzajúce z Taxily – Sirkapu, sú 

datované do 1. stor. n. l. Ozdoby sú vytvorené zo zlatého plechu, obe zobrazujú okrídlenú 

bohyňu Afrodité, či možno Psyché. Tieto príklady majú i podobnú kompozíciu – postava 

bohyne stojí pri stĺpiku, o ktorý sa opiera ľavou rukou. Jej ľavá noha je pokrčená, rysuje sa 

pod drapériou plášťa, omotaného okolo bokov. Pravá noha tvorí oporu celého postoja. Obe 

bohyne na doštičkách sú ozdobené podobnými šperkami, majú náramky, nápažníky, 

ozdobné pásy spojené uprostred hrude. Odlišujú sa drobnosťami – prvá Afrodité787 má 
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detaily šperkov a krídel vytvorené pomocou rovnoběžných línií, podstavou výjavu je zreteľný 

lotosový kvet (kat. č. 120, tab. XXIV.106). Druhý pliešok má prevedenie detailov iné, tvorí ho 

séria vbíjaných bodov v líniach788 (kat. č. 121, tab. XXIV.105). Zvláštny je účes druhej Afrodity 

z Taxily, který pripomína pliešok z Tillja Tepe. Drdol z vlasov je nad čelom upevnený 

skrútenou šatkou. Oba exempláre z Taxily majú jemné spracovanie tela, ale objavujú sa 

nedostatky, ako napríklad spracovanie detailov alebo nesprávne proporcie tela.  

Skupina štyroch podobných aplík, ktoré zobrazujú polonahú Afroditu v uvoľnenom postoji, 

pripomína skupinu dekorativych sošiek či terakot, obľúbených v helénizme (typicky 

z Tanagry, Myriny), vzory k ich výrobe môžeme hľadať približne v období 1. polovice 3. 

storočia pred n. l. Na zlatých aplikách s Afroditou, ktoré pochádzajú zo Strednej  Ázie,  sa 

objavujú šperky, ako napríklad ozdobné pásy spojené medzi prsiami alebo nápažníky. 

Najväčšou novinkou sú krídla, ktoré sa v stredomorskej ikonografii u Afrodité nevyskytujú. 

Vysvetlením pre tento pridaný element môže byť spojenie Afrodité a Psyché789, prípadne 

existencia východnej obdoby bohyne, ktorá získala při transformácii nový atribút. Niektoré 

myrinské terakoty s vlajúcim plášťom na pozadí tela pripomínajú jednu z aplík, 

pochádzajúcich z Taxily (obr. 122 – 123). Môžu tak naznačovať aj možnosť prenesenia motívu 

touto umeleckou, nie ideovou cestou. Ďalšie zobrazenie na terakote je síce svojím 

charakterom indické, ale niektoré jeho detaily silne pripomínajú apliky s Afroditou. Jedná sa 

o predmet790 z Museum für asiatische Kunst v Berlíne, ktoré má v zbierkach fragment 

doštičky zo zobrazením ženskej postavy s vysokým účesom (obr. 124). Žena je takmer nahá, 

jej telo zdobia len šperky – diskovité náušnice so záveskami, široký pás okolo bedier, ale aj 

jemne naznačené ozdobné pruhy na hrudi, niekoľko náramkov a náhrdelníkov. Zaujímavé sú 

ale jej krídla, ktoré svojím ornamentálnym tvarom pripomínajú krídla Afrodity z hrobu VI 

z Tillja Tepe (spoločne so šperkami, nahotou a kastovným znamienkom). Predmet je 

datovaný do 2. - 1. stor. pred n. l. a pochádza z lokality Čandraketugarh. J. Ogden pri analýze 

zlatých príveskov či plieškov v podobe božstiev v egyptskom šperku od helénizmu po 

byzantské obdobie udáva, že z božstiev sú populárne hlavne Isis, Sarapis, Osiris, 
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Harpokrates791 a Afrodite Anadyomene792. Príklady sú datované hlavne do rímskeho obdobia 

1. stor. n. l., podoba týchto príveskov odzrkadľuje tvary z terakot. Zlaté predmety z plieškov 

sú krehké, často sami stoja a na zadnej strane majú očká k pripevneniu či prípadnému 

prišitiu. Mnohé z nich boli vyrobené pre funerálne účely – podobne ako apliky z Tillja Tepe. 

Z Egypta napríklad pochádza medailón s Afroditou sediacou na tróne, pri pleci má Erotka793. 

Prívesky s nahou či polonahou Afroditou Anadyomene sú z Egypta 1. – 2. stor. n. l. pomerne 

časté, podľa Ogdena je tento typ známy v rímskej Sýrii, ale napríklad nie v Malej Ázii794(obr. 

125).  

Medzi ďalšie šperky s obdobným zobrazením Afrodité s doprovodom malého Erota je 

napríklad trojrozmerná hlavička ihlice z Gandháry795, datovaná do 1. stor. pred n. l až 1. stor. 

n. l., vyrobená zo zlatého plechu. Polonahá bohyňa s hlavou mierne naklonenou doprava má 

ľavú ruku pokrčenú a dotýka sa ňou pleca, pravú má položenú vbok a drží v nej 

pravdepodobne kvety. Vlasy sú upravené do nižšieho účesu v dolnej časti hlavy, na nahý 

chrbát padajú kučery. Eros je zavesený na jej pravej nohe (tab. IX.54). 

Podobný motív má zobrazenie na ďalšom predmete z Taxily 1. stor. n. l., bronzovej soške 

odliatej pomocou formy796. Takmer nahá bohyňa stojaca na podstavci z lotosu má časť tela 

zakrytú hymatiom, ktoré padá z ľavého pleca dolu a zakrýva nohu, inak necháva celé telo 

odhalené. Ľavá noha smeruje dozadu, ťažisko je na pravej. Účel tohto predmetu bol 

dekoratívny.  

Pokiaľ odhliadneme od predošlých zobrazení s Afrodité, objavuje sa Eros na stredoázijskom 

šperku aj samostatne alebo v společnosti iných postáv. Jedným z príkladov je ďalšia zlatá 

aplika z Taxily – Sirkapu797, kde je Eros spodobený spoločne s Psyché (kat. č. 122, tab. 

XXV.107). Na rozdiel od častějších zobrazení ako malého dieťaťa je v tomto prípade 

zobrazený ako dospelý muž v společnosti so svojou partnerkou. Na aplike je vidieť dôverné 

manželské gesto, Eros drží Psyché za prsia, tá má vyššie posadený ľavý bok. Obaja sú 
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polonahí, okolo pliec majú zaviazaný plášť, za postavami sa rysuje drapéria. Práca je síce 

jednoduchá, ale oproti predchádzajúcej aplike kvalitnejšia, črty tváre sú viac prepracované a 

vernejšie, neskĺzavajú k ornamentálnosti. Z obdobia helénizmu pochádzajú terakoty 

s podobným gestom, príkladom je terakota s Erosom a Psyché798 pravdepodobne z Tanagry 

zo zbierok Metropolitného múzea v New Yorku (4 – 3. stor. pred n. l., obr. 126). Z Taxily 

pochádza ďalší kruhový medailón zo zlatého plechu s Erosom799, tentoraz je v podobe 

malého dieťaťa, ležiaceho na rozete, okolo krku má širší náhrdelník či pektorál (kat. č. 123, 

tab. XXV.108). Prevedenie je hrubšie.  

K aplikám patrí i skupina siedmich plieškov zo ženského hrobu I z Tillja Tepe800 (kat. č. 109, 

tab. XXIII.98). Ich tvar je približne obdĺžnikový, vystupuje z neho hlava mužskej postavy. 

Apliky sú vytvorené technikou repoussé zo zlatého plechu jeho tvarovaním na forme801 a 

stvárňujú takmer identický obraz – muža držiaceho okolo krku rybu, mierne odlišnosti sú ale 

v detailoch prevedenia jednotlivých kusov.  Hlava muža je obrátená mierne doprava. Na 

zahnutých bokoch predmetov sú otvory k prišitiu.  Zobrazený motív predstavuje muž do pol 

pása so širokou tvárou, ktorý má okolo krku ovinutú rybu, podobnú delfínovi. Mužská 

postava má hrubšie črty, mandľovité oči, krátke vlasy sú naznačené kruhovými vrypmi. Na 

ľavom uchu je naznačená dierka – možno náušnica. Telo delfína je zdobené naznačenými 

šupinami, podobne ako u ďalších zobrazení rýb z Tillja Tepe. Ryba má niektoré prvky, ktorými 

pripomína delfína (nos, tvar hlavy), ale jej telo je pokryté vrypmi, ktoré naznačujú šupiny. 

Zobrazenie ryby je pomerne realistické a inšpirácia obrazu môže odkazovať na stredomorské 

prostredie. Muž okrem delfína drží v jednej ruke podlhovastý predmet, veľmi 

pravdepodobne veslo. Spodná časť tela mužskej postavy má tvar zvíjajúcich sa hadov či 

z akantových listov802, spod ktorých je vidieť vystupovať špirálovité chvosty803 (podobnosť so 

zobrazeniami zo Sveštari či ďalšími zobrazeniami zo skýthskeho prostredia804).   
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V. Sarianidi interpretoval šperk ako dielo miestnej baktrijskej dielne a dával ho do súvislosti 

s miestnymi umeleckými tradíciami805. Boardman sa prikláňa k interpetácii  zobrazenia ako 

Tritóna806 či personifikácie miestneho riečneho boha v gréckom štýle, ako paralelu ponúka 

zobrazenie na indogréckej minci Hippostrata (65 – 55 pred n. l., obr. 127). V zobrazení by sa 

mohlo jednať aj o rybu, ktorá žila v Amudarji (tj. božstvo by skutočne mohlo zobrazovať boha 

rieky Oxu). Okrem hlavného výjavu je doštička dekorovaná niekoľkými lístkami, kvapkovitými 

útvarmi, ktoré mohli slúžiť pre vloženie tyrkysov. V dolnej časti každej apliky sú tri kruhové 

jamky, medzi nimi plochy, ktoré pripomínajú v obryse tvar snopov s konkávnymi výrezmi. 

Striedanie motívov tak odkazuje na náhrdelníky z Tillja Tepe i Taxily.  

K ďalším väčším aplikám z Tillja Tepe patria štyri kruhové medailóny s pravdepodobne 

mužskou bustou en face vo vysokom reliéfe807 (kat. č. 111, tab. XXIII.100). Okraj medailónov 

je zdobený širším pásom priehradok, pôvodne vyplnených drahými kameňmi alebo sklenou 

pastou. Na okraji priehradok je medailón zdobený ešte dookola granuláciou. Postava má 

dlhšie, na plecia padajúce vlasy, rozhaľujúci odev, širší nákrčník, zložený z dvoch častí – 

priehradok a diadém (či skrútenou látkou) na hlave. Črty tváre sú schematické, detaily 

naznačené jednoduchými ryhami. Na základný medailón sú drôtikmi pripevnené prívesky zo 

zlatého plechu kruhového tvaru po oboch stranách zobrazenej busty, prípadne ďalší v dolnej 

časti v tvare možno brečtanového listu so zvýraznenou žilnatinou. Na zadnej strane 

medailónov sú trubičky, určené k prichyteniu na podklad. V. Schiltz uvádza ako možnú 

interpretáciu808, že by sa mohlo jednať o mladého Dionýza, zobrazenie je podobné postave 

na falére z Dušanbe809. 

Prehľad aplík ukazuje niekoľko príkladov patriacich do skupiny blízkej bohyny Afrodité (Eros, 

Psyché) s náväznosťou na helénistické predlohy. Všetky apliky sú datované do 1. storočia n. l. 

S prihliadnutím k politickej situácii v oblasti a kvalite prevedenia šperku sa dá predpokladať, 

že sú skôr dielom miestnych remeselníkov, nadväzujúcim na vzory z minulého obdobia. 

Pokiaľ odhliadneme od nižšej kvality umeleckého spracovania, badať u týchto šperkov istý 

posun v použití motívu, napríklad pridanie šperkov a hlavne krídel Afrodite. Okrem príkladov 
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 Sarianidi 1985, 20. 
806

 Boardman 2012, 108, Fig. 8 and 9.  
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 Sarianidi 1985, 238, 15, ill. 38. 
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 Schiltz 2011, 258. 
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 Зеймаль 1985, 100, no. 253.  
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z okruhu bohyne krásy a lásky patria do spektra aplík ďalšie príklady s riečnym božstvom či 

možno Dionýzom, ktoré môžu reflektovať odkaz k stredomorskému umeniu, aj keď 

prispôsobený miestnym tradíciam. Apliky celkovo ukazujú originálne uchopenie antickej 

mytológie na predmetoch, ktoré nepatria do populárneho spektra antického šperku. 
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Brošne (odevné spony zložené z jednej časti) 

 

Odevné spony zložené z jednej (v práci pojednávané ako brošne), prípadne párové, zložené 

z dvoch častí, patria k ďalším funkčným šperkom, ktoré sa našli v počte niekoľkých 

exemplárov. Okrem príkladov z Tillja Tepe sa i na ďalších baktrijských pohrebiskách vyskytujú 

jednoduchšie jednodielne spony so štítkom zdobeným emailom, vyrobené zo zlatého pliešku 

či drôtu (Babašovské pohrebisko810, Tulcharské pohrebisko811, Biškentské pohrebisko VII812). 

B. Musche analyzovala vo svojej práci tiež jednočasťové kruhové spony v parthskom 

a sasánovskom šperku. Bohaté spektrum uvádza hlavne pre ženský šperk813 zo zobrazení 

z Palmýry, Hatry či Edessy, od oválnych, kruhových medailónových či trapézovitých spôn 

s bohatou výzdobou a príveskami po jednoduchšie mužské parthské (zastúpené hlavne 

u vybraných skupín mužov na palmýrskych reliéfoch) a sasánovské spony jednočasťové či 

párové814.  

Prvá spona z Biškentského pohrebiska VII z 1.- 2. stor. n. l. pozostáva z kruhového 

a menšieho polkruhového pliešku, ktoré sú po obvode dekorované zlatými perličkami (kat. č. 

137, tab. XXVIII.123). Vnútorné časti sú delené priehradkami, ktoré boli pôvodne vyplnené 

tyrkysmi a červenou sklenou pastou. Zo spodnej strany je k spone pripojený háčik zo zlatého 

drôtu kruhového prierezu815. Druhá spona z tej istej lokality je v konštrukcii veľmi podobná, 

len samotný štítok má odlišný tvar. Tiež sa skladá z dvoch častí, jednu tvorí priehradka 

kruhového tvaru s granuláciou po obvode, väčšiu potom zhluk štyroch rovnako veľkých 

okrúhlych priehradok (kat. č. 138, tab. XXVIII.124). Sú vyplnené tyrkysmi alebo sklenou 

pastou816. Spona z  Tulcharského pohrebiska je podobná svojou konštrukciou 

predchádzajúcim, len vzor tvorený priehradkami je odlišný, stredný kruhový pliešok je 

rozdelený tromi oblúkovými priehradkami na útvar, pripomínajúci kosoštvorec s konkávnymi 
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 Литвинский – Седов 1984, 120, табл.XLII, 1. 
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 Горбунова 2001, 131, рис. 12,2. 
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 Jettmar 1989, 59/30. 
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 Musche 1988, CXIV – CXVIII, 176 – 177. Musche uvádza, že síce zobrazenia existujú, ale k vlastnému 
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 Musche 1988, Pl. XCVI – XCVII parthské spony, CXV sasánovksé spony.  
815

 Spona bola i predmetom materiálovej analýzy v Guerra et al. 2009,  
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 Зеймаль 1985, 106, 268, predchádzajúca spona 105 – 106, 267.  
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stenami817. Spona sa našla v ženskom hrobe, v hornej časti hrude vľavo, mohla tak slúžiť 

k zopnutiu či ozdobe plášťa či podobného odevu (kat. č. 139, tab. XXVIII.125). Úplne rovnaký 

pliešok tvorí zhruba súčasný výzdobný element pijavicovitej náušnice z Taxily818.  

 

Ďalší typ brošní či spôn, ktorý sa objavuje na lokalitách Strednej Ázie, má približne kruhový 

tvar prispôsobený rozetke819.  Z Tillja Tepe pochádazajú tri podobné spony tohto typu, všetky 

zo ženských hrobov. Hrob I820 poskytol sponu v tvare rozety s piatimi okvetými lístkami (kat. 

č. 140, tab. XXVIII.126). Je zdobená drobnými vloženými tyrkysmi a kvapkovitými perlami. Na 

zadnej strane predmetu sú pripevnené štyri očká, ktorými sa šperk mohol přišiť na odev.  

Zo ženského hrobu II821 pochádza jednoduchá spona kruhového tvaru (kat. č. 141, tab. 

XXVIII.127). Výzdoba v nízkom reliéfe je v podobe rozetky s piatimi okvetnými lístkami, ktoré 

majú približne srdcovitý tvar. Na zadnej strane sa nachádza očko k prišitiu. Spona kruhového 

tvaru z hrobu VI822 má vrchnú pohľadovú stranu v nízkom reliéfe ozdobenú rozetkou 

s piatimi okvetnými lístkami, vzdialene pripomínajúcimi srdcovitý tvar (kat. č. 142, tab. 

XXVIII.128). Lístky sa trochu prekrývajú. Stred kvetu je naznačený drobným konkávnym 

výstupkom, vedie z neho ďalších päť malých ornamentálnych podlhovastých lístkov so 

zubatým okrajom. Ornament sa prišíval na podklad pomocu krúžku na zadnej strane.  

Paralelou k nim môže byť pliešok či pracka z bronzu z Tulcharu v tvare trojlistej prelamovanej 

rozetky823. Ďalšími príkladmi či paralelami sú mladšie strieborné spony, ktoré boli 

predstavené na výstave Crossroads of Asia824. Sú datované do 5. stor. n. l. a ich tvar 

pripomína prelamovanie – vnútorná reliéfna rozeta je okrajmi prichytená na väčší rám 

podobného tvaru (kat. č. 143, tab. XXVIII.129). Popis udáva popularitu motívu 

u Sasánovcov825 (obr. 130) a ich menší výskyt v kušánskych kontextoch. Ikonografickým 

zobrazení tohto typu spôn by mohli byť napríklad kušánske mužské skulptúry z Mathury826 

(obr. 128 – 129). Spona z jednej časti v tvare lunuly zase pochádza z mužskej sochy 
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 Мандельштам 1966, 127, LIX,9. 
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 Stone 2008, 81, Abb. 3 in Luczanitz 2008. 
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 Sarianidi 1988, p. 43. 
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 Sarianidi 1985, 226, 4 ill. 43. 
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z Šotoraku827 (obr. 131). Možné paralely k tomuto jednoduchému šperku pochádzajú aj 

z neskorších období, z oblasti severozápadného Pakistanu z Bannu z 3. – 4. stor. n. l. 

pochádza zobrazenie Višnua828(obr. 133) s malou kruhovou sponou, ktorá drží jeho plášť. 

Ženská božská postava z 5. stor. n. l. z Bhar v Kašmíru má podobnou sponou zopnuté šaty na 

ľavej strane hrude829(obr. 132).  

Kruhové spony, ale skôr v páre, ktoré sú predmetom ďalšej kapitoly, sa objavujú na 

niekoľkých minciach či kušánskych panovníkov, napríklad Kanišku či Huvišku. Zo 4. stor. n. l., 

možno z Taxily, pochádza štvorcový pliešok s Harítí a Pančikou, ktorý má plášť zopnutý 

kruhovou sponou na ľavej strane hrude830(tab. XXIII.101). Patrí do zbierok Victoria and Albert 

Museum, rovnako ako pracka či spona s Haríti, ktorá má kruhovými sponami stiahnuté šaty 

na hrudi831( tab. XXVII.119). Na základe ikonografických prameňov i nálezov patrili 

jednočasťové spony do repertoáru mužského i ženského šperku Strednej Ázie. Nájdené 

exempláre majú v prípade Tillja Tepe jednoduchý florálny tvar, ktorý zodpovedá 

zobrazeniam na ikonografických paralelách z kušánskeho obdobia. Ďalší typ spôn, ktorý sa 

v niekoľkých exemplároch objavil na pohrebiskách severnej Baktrie, tvoria zlaté pliešky 

s priehradkami s farebným vykladaním, doplnené granuláciou, ktoré majú na spodnej strane 

oválne stočený drôt, ktorým sa dali prevliecť cez látku a zapnúť. Väčšina ikonografickcých 

zobrazení spôn je na mužskej plastike, naproti tomu väčšina nájdených príkladov týchto 

predmetov pochádza zo ženských hrobov.  
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Párové spony  

 

Dvojice zrkadlovo obrátených zobrazení, ktoré sa vzájomne spájajú pomocou očiek a 

háčikov, patria k najvýraznejším a ikonograficky veľmi zaujímavým šperkom, ktoré sa našli na 

lokalite Tillja Tepe. Z jednotlivých hrobov pochádza niekoľko veľmi jednoduchých spôn zo 

zlatého plechu a niekoľko honosných príkladov so zobrazeniami blízkymi antickej kultúre. 

Tento typ funkčných šperkov je voľne inšpirovaný antickou ikonografiou, jeho tvar je však 

pre stredomorské umenie netypický. In situ nálezy pomáhajú rekonštruovať, že párové spony 

boli nosené k zopnutiu odevov v hornej časti hrude, niekedy boli použité u viacerých vrstiev 

odevu. Všetky spony z lokality pochádzajú zo ženských hrobov.  

Ikonografické paralely k párovým sponám tvoria zobrazenia na sochách či minciach 

kušánskych panovníkov. Kruhové párové spony, ktoré zapínajú vrchný plášť, sú známe 

z niekoľkých zlatých mincí Kanišku832a Huvišku833 (obr. 134 – 135), podobné spony sú 

pravdepodobne zobrazené i na minci Vimu Kadfisa834. K sochám so zobrazením kruhových 

párových spôn patrí fragment zo Surch Kotal835(obr. 136). Na sasánovskom reliéfe836 z Nachš-

i-Rustam je Šápur I. zobrazený s kruhovou párovou sponou plášťa. Príkladom skutočného 

nálezu sú strieborné spony spomínané v predchádzajúcej kapitole z výstavy Crossroads of 

Asia837 z 5. stor. n. l. Kruhové párové spony sú zobrazené i na reliéfoch z Kommagené so 

zobrazením perzských predchodcov838. Možnou sponou s dvomi časťami by mohlo byť 

i zobrazenie šperku mužskej postavy z božského páru zo Sahri Bahlol, datované do 2. – 3. 

stor. n. l. Spona má skôr pravouhlý tvar a zopína plášť blízko pleca na strane. Podobná 

zdobená spona je zobrazená i na reliéfe Mithradata Kallinika s Heraklom z Arsameie 

u Nymphaia z pol. 1. stor. pred n. l.839, tento reliéf je ikonografickou paralelou i k dýke 

pochovaného muže z Tillja Tepe z hrobu IV. Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcej časti, 
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 Luczanits 2008, 145, Nr. 78, panovník má okrem spony plášťa aj iné šperky, napríklad diadém s korunou 
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B. Musche uvádza u šperku Parthskej ríše, že spony sa objavujú, ale neboli jeho častou 

súčasťou, doklady pochádzajú hlavne zo zobrazení z Palmýry, Hatry či Edessy. U 

sasánovského mužskeho šperku sa vyskytujú typy párových kruhových spôn840. 

Pokiaľ sa pozrieme na nálezy z Tillja Tepe, nájdeme hneď niekoľko príkladov týchto šperkov. 

Z tých jednoduchších je to párová spona v tvare jednoduchého disku z hrobu I841(kat. č. 144, 

tab. XXIX.130). Jeden disk má zo spodnej strany pripevnené drôtené očko, druhý zase háčik. 

Konce drôtov na oboch diskoch sú stočené do špirály. Veľmi podobná tomuto páru je ďalšia 

dvojica z hrobu II842, zložená z dvoch mandľovitých častí, ktoré sa tiež vzájomne spájajú 

háčikom a očkom, pripevneným na oblej strane (kat. č. 148, tab. XXIX.131). Oba pliešky sú po 

obvode dekorovované granuláciou, ich telo je zdobené vždy troma malými vloženými 

tyrkysmi (dva kruhové, jeden v tvare trojuholníku). Každá časť spony má na zadnej strane tri 

očká, určené k prišitiu na podklad. Tretia jednoduchá párová spona843taktiež z hrobu III má 

tvar podobný lýre (kat. č. 149, tab. XXIX.132). Obidve časti majú očko, vytvorené pomocou 

ohnutého drôtu, pravdepodobne mohli byť vzájomne zviazané. Telo spony je hladké. Každá 

časť má na zadnej strane očká k prišitu na podklad.  

Príkladom použitia voľnej transformácie motívu Erotkov jazdiacich na delfínoch, populárny 

v helénistickom a rímskom umení, sú ďalšie dve párové spony z Tillja Tepe, nájdené 

v hroboch II a III. Spony tvorí zrkadlový obraz delfína, jazdiaceho na chrbte šupinatej ryby. 

Mohlo sa jednať o plášťové spony podľa polohy na tele, datované sú rovnako ako ostatné 

predmety z hrobov do 1. storočia n. l. Zadné strany oboch dutých spôn zo zlatého plechu boli 

pravdepodobne prišité k látke, predná časť bola reliéfna. Obidve časti spony sa vždy spájajú 

háčikom a očkom umiestneným v nose rýb. Telá delfínov sú vytvorené v pomerne vysokom 

reliéfe s priehradkami, ktoré imitujú tvar oblých šupín. Eros sedí obkročmo na chrbte 

vodného tvora a pridržuje sa plutvy. U zobrazenia ryby, v pôvodnej ikonografii delfína, je 

zaujímavé sledovať zmeny, ktorými zviera populárne v antickom umení prešlo počas 

transformácie námetu do stredoázijského umenia. Základné črty ako vystupujúci nos a tvar 

hlavy sú zachované, telo je však pokryté u delfína neexistujúcimi šupinami, priehradkami, 
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ktoré boli na šperku pôvodne inkrustované. Sediaci Eros na spone z hrobu II844 (kat. č. 145, 

tab. XXIX.133) s krídlami má ostré strnulé rysy a telo ozdobené šperkami: náramkami, 

nánožníkmi a ozdobnými remienkami spojenými medzi prsiami. Na hlave má položený 

pravdepodobne veniec. Postava Erotka nie je veľmi subtilná oproti zvyšku tela má pomerne 

tučné nohy. Detaily tváre sú naznačené schematicky, väčšia pozornosť bola venovaná 

naznačeniu štruktúry krídel. Eros drží v ruke pravdepodobne nádobu, či iný okrúhly predmet. 

Podľa jamky v tomto mieste mohol byť aj vložený kruhový kameň. V prípade granátu by 

tvarom aj farbou mohol znázorňovať granátové jablko. Druhá ruka sa drží plutvy ryby, ktorú 

má umiestnenú na hlave, pravdepodobne by mohlo síť o posunutú chrbtovú plutvu 

delfína845. Tvar ryby je teda jasne inšpirovaný delfínom, V. Schiltz však vidí v niektorých 

detailoch podobnosť so sumcom, ako napríklad fúziky, ktoré vedú z očí, tvar chvostovej 

plutvy. Zobrazenie Erota na oboch častiach spony je vzájomne zrkadlové, na jednej časti je 

zobrazený zľava, na druhej zprava.  

Druhá dvojdielna spona so zobrazením delfína s Erotom z hrobu III846 je svojou konštrukciou 

podobná predchádzajúcej, zachovalo sa v nej však viac vložených tyryksov (kat. č. 147, tab. 

XXIX.134). Ďalšie drobné odlišnosti sú v tvare plutiev šupinatej ryby, ktoré sú u tejto spony 

viac ornamentálne zakrútené. Eros je stvárnený v jednom prípade obrátený chrbtom, 

v druhom spredu, jeho hlava je u jednej časti spony z profilu, druhá takmer z prednej strany. 

Črty tváre sú pomerne modelované, na jednej z častí sú naznačené kučery krátkych vlasov. 

Telo Erotkov je mohutné, majú naznačené náramky a nánožníky ako aj v prípade prvej spony. 

Ruky sú široko roztiahnuté, jedna sa vždy drží hlavy ryby. Znova nejde o predmet 

prepracovaný úplne v detailoch, dosť hrubé a proporčne nesprávne prevedenie však pri 

letmom pohľade, použitím masívneho zlata doplneného kontrastnými tyrkysmi, zaniká.  

Spony vykazujú drobné odlišnosti, ktoré sú najviac viditeľné v prevedení postavy Erotkov. Na 

prvej spone je postava malého chlapca mohutná a v hrubšom prevedení. Jeho telo zdobia 

šperky, spojené v prednej časti tela podobne ako tomu bolo u niektorých postáv Afrodité. 

Nechýba veniec na hlave a typické krídla na chrbte. Erotkovia na druhej dvojitej spone sú 

takisto ako v prvom príklade disproporční, a bez kvalitního spracovania detailov. Telo je tiež 

ozdobené náramkami a nánožníkmi, chýbajú ale krídla. Obe spony reflektujú tendencie, 
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ktoré sa dajú pozorovať v šperku Strednej Ázie a v širších súvislostiach i v eurázijskom šperku 

obdobia, masívnu formu a kontrast medzi zlatom a vloženými kameňmi na úkor kvality 

umeleckého prevedenia. Celá scéna ukazuje na inšpráciu gréckou ikonografiou, do 

prevedenia sú ale zapojené miestne elementy – šupiny ryby, šperky postáv. 

Ďalšia masívna prelamovaná spona z dvoch častí obdĺžnikového tvaru pochádza znovu 

z hrobu III847(kat. č. 146, tab. XXX.136) Predná časť spony by mohla byť odliata pomocou 

formy, reliéf je pomerne vysoký, v niektorých miestach prerezávaný. Zadná časť je plochá a 

prerezávaná na rovnakých miestach ako vrchný diel, v štyroch rohoch má očká k prišitiu na 

podklad. Jeden diel spony má dva háčiky, druhá dve očká. Na oboch sa zrkadlovo nachádza 

rovnaký ikonografický motív – bojovník v zbroji a odeve po kolená medzi dvoma stromami 

alebo stĺpmi s fantastickými tvormi dolu pri kmeňoch a dravými vtákmi hore v korunách po 

oboch stranách výjavu s bojovníkom. Postava má na hlave helmu, v jednej ruke drží okrúhly 

štít, druhou nesie kopiju. Spodnú časť výjavu tvoria tri pásy s priehradkami pravdepodobne 

určenými k vyloženiu farebnými kameňmi (prvý a tretí pás), druhý pás má dekoráciu vo 

forme vtlačených bodiek a zárezov. Z ďalších troch strán lemuje scénu okrem fantastických 

zvierat rastlinný motív, možno strom, vytvorený opakovaním podobného motívu – troch 

priehradok podlhovastého tvaru, ktoré sa radiálne rozbiehajú zo čtvrtej horizontálnej 

priehradky. Vtáky, pravdepodobne orly, ktoré vo vrchných rohoch doplňujú scénu, držia 

v zobákoch podlhovastý vlajúci predmet. Fantastické bytosti, draky alebo gryfovia, ktoré sa 

nachádzajú V spodnej časti po oboch stranách bojovníka, majú štíhle telo stočené v esovitej 

krivke s neprirodzene vytočenými zadnými nohami, podobne ako sa často objavuje u 

zverného štýlu Eurázie848. V celom obraze sa môže odrážať koncepcia eurázijského univerza 

zloženého z troch vrstiev. Centrálna postava s prepracovanými črtami tváre, odkazujúcimi na 

stredomorskú tradíciu, má oblečenú výzbroj, pravdepodobne pancier s naznačenou 

muskulatúrou, spodná časť odevu je široká, siaha tesne nad koleno, pravouhlé priehradky 

v dvoch radoch naznačujú doštičky panciera, spod ktorého badať drapériu spodného odevu. 

Postava má dlhé vlnité vlasy, ktoré padajú na plecia. Štruktúra drapérie je vidieť aj u rukávov, 

postava má okolo pliec plášť, ktorý je na ramene zopnutý polmesiacovou sponou. Podobný  

motív s polmesiacovou sponou a previazaným páskom sa opakuje i na hrudi a dvakrát na 
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 Sarianidi 1985, 236, 1 ill. 81 - 84. 
848

 Schiltz 2011, 255– i popis ďalej. 



158 

 

nohách. Bojovník drží v jednej ruke kruhový štít, v druhej kopiu výšky svojho tela. Na hlave 

má prilbu s pruhom pod bradou. Zbroj je podobná stredomorským vzorom a v zásade 

odpovedá gréckym a gréckobaktrijským výbavám, prilba je na tom podobne, pripomína 

pokrývku hlavy Eukratida z jeho mincí849, je vlnitá po okraji, a má ucho. Podľa Sarianidiho je 

podobné zobrazenie známe z rhyt z parthskej Nisy a mohlo by sa jednať o zobrazenie 

gréckeho boha vojny Area, prípadne o jeho perzskú variantu Verethragnu. Postava má rovný 

meč, ktorý ma rukoväť vo forme gryfa so zobákom (podobná rukoväť pochádza z chrámu na 

Oxe850), ten je pripevnený na opasku okolo brucha. Boardman v zobrazení bojovníka z profile 

vidí odkaz Alexandrovych portrétov, ktoré boli na Východe známe851. Na rozdiel od iných 

autorov interpetuje Pugačenkova zobrazenie ako Amazonku852.  

Posledná párová spona z Tillja Tepe sa našla v hrobe VI853(kat. č. 150, tab. XXX.135). Skladá sa 

podobne ako predchádzajúce príklady z dvoch takmer identických častí, ktoré sú vlastným 

zrkadlovým obrazom. Jedna spona má háčik, druhá očko k zapnutiu. Vrchná časť dutej spony 

vyššom reliéfe bola zdobená priehradkami s vloženými tyrkysmi, z ktorých dnes mnohé 

chýbajú. Zadná časť bola rovnako prelamovaná a vyrezaná zo zlatého plechu. Spodnú časť 

výjavu na prednej strane spony tvorí pás s trojuholníkovými priehradkami. Centrálny výjav 

predstavuje božský pár v objatí, Dionýza spoločne s manželkou Ariadné854, ktorí sedia na 

veľkom zvierati, pripomínajúcom leva. Boh sedí obkročmo, má hlavu obrátenú k Ariadné, 

v jednej ruke drží malý rebrovaný kantharos855. Je oblečený v odeve s tyrkysmi zvýrazneným 

dolným lemom, ktorý siaha nad kolená a má dlhé rukávy, vrchnú časť odevu tvorí srnčia 

koža, dokonca pri bližšom skúmaní sú vidieť nožičky. Je možné, že má náramky a nákrčník. 

Jeho tvár má výrazné šikmé oči, vlasy sú dlhé a vlnité, na vrchu hlavy sa nachádzajú dve 

priehradky, čo pravdepodobne naznačuje veniec z brečtanu. Na nohách má vysoko zaviazané 

otvorené topánky, na lýtku dekorované palmetou, v oblasti prstov je priehradka v tvare 

srdca. Žena sediaca zboku, s oboma nohami k divákovi, sa jednou rukou dotýka Dionýza. Má 

oblečený odev siahajúci až k chodidlám s dlhými rukávmi. Odev tvoria pravdepodobne dve 
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vrstvy, dolná časť spodného je viditeľná pri nohách, je výrazne drapovaná. Tento odev 

pripomína viac miestny než stredomorský. Ariadné má tiež náramky, dlhé vlasy sú vlnité, 

pravdepodobne prikryté zdobenou pokrývkou hlavy. Zviera, ktoré nesie božský pár, má hlavu 

podobnú levovi, uši sú ostré, hriva s ostrými výbežkami, zdobená tyrkysmi; pripomína tak 

gryfa856. Pod prednou nakročenou nohou zvieraťa pololeží Silén, oblečený v zvieracej koži, 

v páse stiahnutej Heraklovým uzlom. V ruke drží rhyton, do ktorého nalieva Dionýzos nápoj 

z kantharu. Dolná časť rhyta s výraznými ušami smeruje Silénovi do úst. Dole pod ním je 

vidieť pastiersku palicu. V hornej časti výjavu vedľa Ariadné sa nachádza ďalšia božská 

postava, Niké. Je oblečená do drapovaného odevu, podviazaného tesne pod prsiami, má 

nánožníky, náramky, nákrčník i nápažníky, dokonca jeden náramok pripomín svojím zárezom 

náramky s rozšírenými koncami, ktoré sa na lokalite našli. Vlasy má zopnuté do úhľadného 

uzlu, v ruke drží palmový list, ktorý si opiera o plece, v druhej má veniec, ktorý drží nad 

dvojicou. S odkazom na Ghirshmana857 V. Schiltz udáva, že podobný motív sa objavil an 

bronzových pásových sponách z oblasti Šakastanu.  

Dekoratívne párové spony, ktoré sa našli v niekoľkých exemplároch v ženských hroboch 

v Tillja Tepe, ukazujú pozoruhodné použitie motívov, inšpirovaných stredomorskou 

mytológiou i ikonografiou. Je zaujímavé, že práve na predmetoch, ktoré v spektre 

stredomorského šperku neboli časté (či sa vôbec nevyskytovali, bežné boli naopak u 

nomádskych či polonomádskych skupín Eurázie), sa vyskytli tieto naratívne obrazy, ktoré 

však nie sú kopírované doslova, ale často mierne či viac transformované do stredoázijského 

prostredia.  
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Opasky, pracky 

 

Zo stredoázijských kontextov pochádza niekoľko príkladov spôn, ktoré mohli byť súčasťou 

opasku, a jeden in situ nález zlatého opasku z mužského hrobu IV z Tillja Tepe. Ten patrí 

k najkrajším predmetom z lokality. Okrem honosného opasku sa v hroboch na lokalite našlo 

niekoľko jednoduchších praciek vyrobených zo zlata či súčastí opasku. Príkladom je séria 

niekoľkých do formy odliatych praciek (2 kruhové, 2 sľučkové) a ďalších súčastí opasku zo 

ženského hrobu III858. Veľmi podobné tvary a typy praciek poznáme zo stredoázijských lokalít 

aj v prevedení z menej cenných materiálov859 (bronz, železo, prípadne kosť, doplnená 

niekedy rytou dekoráciou).  

Ikonografické znázornenia opaskov sú známe hlavne z reliéfov a skulptúry, ktoré zobrazujú 

mužské postavy. Skulptúra z Parthskej ríše ponúka pomerne dosť príkladov opaskov, mužské 

sochy z Hatry zvyknú mať výrazný opasok, často zložený zo sledu pravouhlých plieškov, ktoré 

vpredu doplňujú vzájomne zviazané polkruhové pliešky860(obr. 137).  Vyskytuje sa aj forma 

z kruhových medailónov, spojených retiazkami861(138). U fragmentu sochy kušánskeho 

panovníka zo Surch Kotal je vidieť časť opasku v prednej časti. Opasok sa končí vzájomne 

spojenými oblými časťami862, je dekorovaný kruhovými vzormi či plieškami a jeho okraj je 

obrúbený oblúčikmi (obr. 139). Ďalšie príklady opasku, zloženého zo spojených kruhových 

medailónov, pochádzajú zo zobrazení mužov v kušánskom odeve zo Šotoraku863(obr. 129). 

Kruhovým medailónom sa vpredu uzatvára aj opasok indoskýthskeho muža z Haddy864. Muž 

v kušánskom odeve zo Sahri-Bahlol má zase opasok vpredu ukončený oblými časťami865(obr. 

140). Zaujímavý opasok, pravdepodobne utkaný pás (pripomína karetkované pásy), 

pochádza z ďalšej mužskej sochy zo Sahri-Bahlol (obr. 141). Jeden koniec opasku je 

prevlečený asi cez kovové očko na druhom konci opasku a poza opasok866. Možný pás 
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862 Rosenfield 1967, 120. 
863 Rosenfield 1967, 98a and 109. 
864 Rosenfield 1967, 94. 
865 Rosenfield 1967, 67. 
866 Rosenfield 1967, 63. 



161 

 

s mušľami by mohol byť zobrazený na soche indoskýthskeho muža z Jaulián867 stúpy v Taxile 

(obr. 142). Paralela k tomuto opasku, pošitému mušľami, pochádza napríklad zo 

sarmatského hrobu z kurganov Novyj868 (kurgan 70, hrob 5,región Martynovski, Rostov). Ten 

sa skladá z menších mušlí, našitých na podklad, stredovú ozdobu predstavuje zlatý skarabeus 

(obr. 143). Opasok z pravouhlých doštičiek s priehradkami s vloženými kameňmi zase vidíme 

i u sochy Kanišku z Mathury869(obr. 144). Podobný vzor majú i pravouhlé zlaté doštičky 

s karneolmi z Mes Aynak, ktoré pravdepodobne tvorili súčasť výzdobného pásu870 

(náhrdelník, tenký opasok, náramok apod., obr. 64) Ch. Fabrégues871 ponúka prekresby 

a popisy mužských a ženských opaskov z rôznych období. U raného kušánskeho obdobia 

spomína opasky zložené z pravouhlých doštičiek (nosia parthskí aj kušánski muži), či 

z okrúhlych, možno spojených vzájomne vodorovnými pásikmi (napr. kušánsky príklad zo 

Šotoraku).  Kresby na základe sôch strednekušánskych mužských opaskov dokladajú obľubu 

striedajúcích sa doštičiek kruhového a pravouhlého tvaru, ktoré mohli byť ozdobené 

vkladanými kameňmi, niekedy s centrálnym podlhovastým elementom. Fabrégues tu 

rozlišuje dva základné typy mužských opaskov872, prvý z pravouhlých, rôzne zdobených 

doštičiek na jednom konci s oválnou časťou a druhou ukončenou podlhovastým pohyblivým 

elementom (majú ich zobrazení Parthovia i Kušáni); druhý typ tvoria striedajúce sa doštičky 

pravouhlého a kruhového tvaru a majú ho hlavne zobrazení Kušáni. Ženské opasky tohto 

obdobia boli podľa zobrazení na gandhárskej skulptúre jemnejšie, zdobnejšie, napríklad 

z niekoľkých navlečených šnúr kruhových koráliek. Mužské opasky neskorokušánskeho 

a kušáno-sasánovského obdobia reprezentujú pásy, ukončené vpredu spojenými oblúkmi, 

podobne ako u mužskej skulptúry z Hatry, spomenutej vyššie, alebo sochy zo Surch Kotal či 

Sahri-Bahlol. Problematike parthských opaskov sa venuje napríklad v prehľadnom článku V. 

Sarkosh873 či M. Triester874.  
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Unikátny opasok z mužského hrobu IV875 z Tillja Tepe je dlhý 97,6 cm (kat. č. 124, tab. 

XXVI.113). Základ opasku sa skladá z deviatich medailónov s podobným, ale nie identickým 

zobrazením božskej postavy, sediacej na levovi876 alebo pantherovi877. Jednotlivé medailóny 

sú spojené pásmi, vyrobenými z ôsmich vzájomne pospájaných retiazok z ohnutých zlatých 

sľučiek (loop-in-loop). Dva medailóny na okrajoch opasku sú identické, zrkadlovo k sebe 

obrátené, ostatných sedem si je veľmi podobných, ale je medzi nimi vidieť niekoľko ľahkých 

rozdielov napríklad v otočení hlavy alebo vo fáze pohybu či v detailoch postavy, vzorovaní 

sedla. Medailóny majú po stranách ploché objímky, pomocou ktorých sa spájali s 

retiazkovými pásmi. Objímky majú na vrchnej strane ornamentálnu výzdobu s priehradkami 

v tvare kvapiek alebo ohnutých kvapiek. Každý medailón má pomerne široký lem, vytvorený 

prekrývajúcimi sa oblými priehradkami. Okraj je ozdobený perličkovým drôtom. Šelma, na 

ktorej sedí božská postava, je zobrazená v pohybe, s otvorenými ústami a vyplazeným 

jazykom. Je osedlaná, podobne ako lev u spony s Dionýzom a Ariadné. Postava detailami 

oblečenia tiež veľmi pripomína sponu s Ariadné a Dionýzom, dokonca v ruke drží malú 

nádobku, podobnú kantharu878. Šaty sú kratšie, drapéria viditeľná, cez jedno plece je vidieť 

plášť alebo pruh látky. Topánky sú vyššie, ozdobené palmetou. Vlasy sú vyčesané dohora do 

drdolu, na dvoch medailónoch sú ale držané korunou, podobnou korune Dionýza zo 

spomínanej spony. Túto intepretáciu podporujú značky na zadnej strane medailónov, ktoré 

by mohli pripomínať grécke písmená. Schiltz si ale s interpetáciou nie je úplne istá, pretože 

gesto postavy by mohlo naznačovať, že sa drží za prsia, z ktorých tečie mlieko do nádoby. To 

by mohlo znamenať spojenie s kultom plodnosti. Do úvahy teda prichádza i pôvodná 

Sarianidiho interpretácia, že by mohlo ísť o Kybele či Nanu. Nanu zmieňuje aj Boardman, 

ktorý dodáva, že v dionýzovskom kontexte by sa mohlo jednať aj o mainadu879. Paralelou 

k tomuto zobrazeniu je potom nález z lokality Boľšaja Bliznitza z 4. / 3. stor. pred n. l., 

skýthska mainada v dlhých šatoch na levovi, s kantharom v ruke (obr. 146). Paralelou môžu 

byť spomínané opasky na mužských sochách z parthskej Hatry, prípadne kušánskych 

z Mathury alebo Surch Kotalu. Okrem tohto ozdobného opasku mal muž pravdepodobne 

ďalší z organického materiálu, ktorý sa dodnes nedochoval. Naň boli pripevnené zbrane 
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s bohato zdobenými obalmi v zlatotyrkysovom štýle (dýka, nôž) s reliéfnou dekoráciou 

s tyrkysmi a granátmi so zobrazením fantastických i skutočných zvierat, ale aj dlhší meč. 

Súčasťou tohto opasku boli menšie pracky, kruhové vypuklé terče so zobrazením stočených 

zvierat, či zlaté doštičky s rytou výzdobou drakov880 (kat. č. 125 – 132, tab. XXVII.114-118). 

Paralely k zbraniam a súčastiam opasku muža z Tillja Tepe pochádzajú hlavne zo sarmatských 

hrobov v Čiernomorí (príklad rekonštrukcie obr. 150) – Dači, Gorgippia881, ikonografická 

paralela potom z reliéfu so zobrazením Mithradata Kallinika z Kommagené882, paralely 

k zlatotyrkysovému štýlu či ikonografickým motívom z ďalších sarmatských hrobov, ako 

napríklad Kobjakovo883 a Nogajčik884. 

Ako opasok tiež mohli slúžiť ozdobné pásy, nájdené v Taxile, ktoré boli zložené z do seba 

zapadajúcich plieškov v tvare dvojitého polmesiaca (popísané v kapitole náhrdelníkov). 

Podobný účel mohol plniť i predmet z Tulcharského pohrebiska z podobných plieškov, ktorý 

mal sponu zdobenú emailom v tvare Heraklovho uzlu885. Ako súčasť opasku sa intepretuje 

ďalší predmet z Taxily (Sirkap, 1. stor. n. l.), zložený z niekoľkých elementov, vyrobených zo 

zlatého plechu, ktorý je vytvarovaný za pomoci foriem886. Opasok tvorí šesť radov po tri duté 

ryby so šupinami, vzájomne spojené pomocou zlatých prúžkov (kat. č. 136, tab. XXVII.122). 

Posledný rad rýb sa napojuje na okrúhly zlatý terč, zdobený po okraji drobnými 

priahradkami. Centrálnu výzdobu tvoria priahradky v tvare srdca a kvapiek okolo stredového 

krúžku medailónu, vyplnené bielym ortoklasom. Paralelou k tomuto medailónu je nález 

z Artjuchovského kurganu s takmer rovnakým vzorom so srdcovými a kvapkovitými 

priehradkami887. Forma podobného či identického tvaru ryby dokonca pochádza z Taxily 

a ukazuje tak na miestny pôvod šperku888. Ďalšia podobné formy z medi v tvare šupinatej 

ryby, nájdené na lokalite Begram889 (obr. 18),  sú dôkazom o obľube motívu, ale aj 
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o pravdepodobnej existencii šperkárskych dielní či o presahoch motívov z jednej 

stredoázijskej oblasti do druhej.  

Okrem týchto nálezov pochádza zo Strednej Ázie niekoľko nálezov zlatých praciek, ktoré 

mohli byť našité na látkový či kožený podklad opasku. Tieto zlaté spony majú pravouhlý 

podlhovastý či kruhový tvar, okraj tvorí lem zo sledu priehradok, určených k vloženiu 

kameňov či sklenej výplne. Centrálny výzdobný motív pochádza buď zo sféry zverného štýlu, 

prípadne sa objavujú i antropomorfné zobrazenia. Jedna takáto spona kruhového tvaru bola 

súčasťou zlatého pokladu z Dalverzitepe890 (kat. č. 134, tab. XXVII.120). Priehradky po okraji 

pripomínajú deformované srdiečko, k okraju je na jednej strane pripojená časť s otvorom, na 

druhej miesto pre uloženie ihly, ktoré má tvar oválu so špicom, obrúbeného granuláciou. 

Stredový kruh tvorí zvinuté zviera, ktoré si hryzie do labky. Tvarovou paralelou k tejto spone 

môže byť exemplár z Britského múzea, parthská spona z 1. stor. n. l., ktorej medailón nesie 

zobrazenie orla891.  

Ďalšia spona, tentoraz pravouhlého tvaru, pochádza z lokality Saksanochur v Tadžikistane892 

a je datovaná do 1. – 2. stor. n. l. (kat. č. 135, tab. XXVII.121). Lem spony tvoria striedajúce sa 

priehradky, jedny pripomínajúce svojím tvarom vajcovec. Centrálnu scénu predstavuje muž 

s východnými črtami v nomádskom odeve so širokými nohavicami a zavinovacím kaftanom, 

sediaci na koni. Pred koňom je diviak, pravdepodobne teda ide o scénu lovu.   

Opasky či opaskové spony z drahých kovov sa v Strednej Ázii našli v niekoľkých exemplároch. 

Tradícia nosenia opaskov a praciek je skôr tradíciou spojenou s parthskými či ďalšími 

nomádskymi kultúrami, kde tieto šperky, často nosené mužmi, vyjadrovali i postavenie 

svojho nositeľa. Objavujú sa ale jednoduché elementy výzdoby, inšpirované antickým 

umením, ako napríklad akantové listy, srdcové motívy, vajcovec, kantharos. U mužského 

opasku z Tillja Tepe sa dokonca ako jedna z interpretácií postavy na levovi objavuje názor, že 

by sa mohlo jednať o Dionýza.  
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 Пугаценкова – Ртвеладзе - Като 1991, 270, 96. 
891

Herrmann 1975, 111.  
892 Inagaki 2002, 253, no. 214. 
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ŠPERK NOSENÝ NA RUKÁCH A NOHÁCH 

 

Do tejto skupiny šperku patria náramky, nápažníky, prstene (kolieska) a nánožníky, prípadne 

pracky obuvi893. Náramky či prstene z bežných materiálov sú pomerne častým nálezom z 

viacerých stredoázijských lokalít, hlavne pohrebísk. Príklady honosného šperku tejto skupiny 

sú zo všetkých troch najväčších súborov stredoázijského šperku – Taxily, Tillja Tepe 

i Dalverzintepe.  

 

Náramky, nápažníky 

 

Súdiac podľa nálezov na pohrebiskách894 patrili náramky či nápažníky z bronzu, železa či 

navlečené z koráliek najmä k ženskému šperku a veľmi pravdepodobne boli nosené v pároch, 

jeden na každej ruke. Základné rozdelenie895 týchto náramkov je možné práve na základe 

materiálu. Tri príklady náramkov z koráliek z kameňov či skla, nádjené in situ, poznáme 

napríklad z Dalverzintepe896.  

U kovových exemplárov prevládajú tie zo železa, bronzu a mosadze897. Železné náramky 

predstavovali hrubšiu produkciu jednoduchých tvarov s minimom dekoratívnych prvkov, 

ktoré sa do dnešných dní zachovala horšie vzhľadom k ľahkému korodovaniu. Bronzové 

a mosadzné náramky poznáme vo väčšom počte foriem. Rozdeliť ich ďalej môžeme na 

základe tvaru,  celistvosti či prierezu tela a dekorácie. Bohatšiu dekoráciu majú spravidla 

otvorené náramky okolo oboch koncov, napríklad tieto konce mohli mať podobu zvieracích 

hlavičiek, najčastejšie hadích. Nálezmi bez analógií z baktrijských nálezových celkov je dvojica 

páskových náramkov s inkrustáciou na koncoch z Babašovského pohrebiska898 a  

s pravidelnými vývalkami z Jalangtuš Tepe899. Najpopulárnejšími náramkami Strednej Ázie 
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 Горбунова  2001, 128. 
894

 Мандельштам 1975, 119-120. 
895

 V. Luneva rozdeľuje náramky zo severnej Baktrie do šiestich skupín, Лунева 2005, 70-75. Belaňová 2007, 
rozdelenie na 3 typy, 3. typ so siedmymi skupinami. 
896

 Пугаченкова – Pтвеладзе 1978, 110-111, рис. 79. 
897

 Prehľad šperku z bežných materiálov podľa Belaňová 2007. 
898

 Мандельштам 1975, 119-120, Таьл. ХL, 7,8. 
899

 Ртвеладзе 1983, Рис. 4. 
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s otvoreným koncom sú otvorené náramky s trúbkovitými koncami a s koncami v tvare hadej 

hlavičky. Z celistvých náramkov sa pomerne často vyskytuje náramok so špirálami 

umožňujúcimi úpravu veľkosti otvoru pre ruku. Tieto náramky sa svojimi tvarmi podobajú 

náušniciam, nachádzajú sa prevažne v ženských hroboch v počte dvoch alebo troch kusov900. 

K lokalitám, kde sa vyskytli ich nálezy, petria Dalverzintepe901, Kampyrtepa902, 

Dalverzintepe903, Jalangtuš Tepe904, Tup - Chona905, Tepai – Šach906, pohrebísk Tulchar907, 

Aruktau908 či Babašov909. 

Okrem kovových zaznamenávame v nálezoch obľubu kostených, slonovinových či 

perleťových náramkov. Patria sem nálezy z niekoľkých baktrijských (Surch – Kotal910, 

Dalverzintepe911, Džandavláttepa912) a gandhárskych lokalít (Taxila913, Saidu Šarif914). 

Perleťové náramky sú formované z dvoch alebo troch častí, vzájomne spojených zviazaním 

cez vyvŕtané otvory na koncoch každej časti915. Materiál použitý pre výrobu náramku 

odkazuje na južnú šperkársku tradíciu. Vonkajšia strana náramku býva ozdobená 

jednoduchými geometrickými alebo florálnymi motívmi z vydlabaných jamiek a slzičiek 

rôznych veľkostí. Datovanie náramkov je u všetkých spomínaných lokalít problematické, ale 

pravdepodobne by sa dalo zaradiť do rozmedzia 2.- pol. 5. stor. n. l. Ako ikonografická 

paralela možeme spomenúť dve zobrazenia šperku zo skulptúry Dalverzintepe916 s florálnymi 

vzormi. Jamky náramkov zo Surkh – Kotal917 boli pravdepodobne inkrustované, u niektorých 

náramkov z lokality sa vo vydlabanej dekorácii dochovali zvyšky lapisu lazuli. Podobný nález 

náramku je známy aj z lokality Šaichan Dheri918(Pakistan).   

                                                           
900

 Ртвеладзе 1983,  119-120. 
901

 Пугаченкова – Pтвеладзе 1978. Таб. III. 
902

 Лунева 2005, 70-75. 
903

 Пугаченкова – Pтвеладзе 1978, 110-111, рис. 79. 
904

 Ртвеладзе 1983, 125-143. 
905

 Литвинский – Седов 1984, 48-53, таб.III. 
906

 Литвинский – Седов1983, 155, таб. ХХХ. 
907

 Горбунова 2001, 144, рис.11. 
908

 Мандельштам 1975, 51, Таьл. ХVII. 
909

 Мандельштам 1975, 119-120, Таьл. ХL. 
910

 Fussman -  Guillaume 1990, 122. 
911

 Далварзинтепа шахристони 1989-1993, 52, 63. 
912

 Belaňová 2007, tab. XLV.45. 
913

 Marshall 1951, III 673, Pl. 201/ 41. 
914

 Callieri1989, 171, fig. 133, 134. 
915

 Fussman – Guillaume 1990, T. II. 122.   
916

 Лунева 2005, pис. 10/7, 8. 
917

 Лунева 2005, p. 122., Pl. 5 et VIII. 
918

 Dani 1966, 131/ 1-9. 
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Ikonografické pramene k náramkom sú pomerne rozsiahle, ich zobrazenia sú u skulptúry 

široko rozšírené. Náramky s oválnymi priehradkami napríklad môžeme vidieť na reliéfe 

s muzikantami z Airtamu919 (obr. 52), Tepai-šach920 či na kostenom hrebeni 

z Dalverzintepe921(obr. 92).  

Do spektra šperku922 Parthskej ríše patrili náramky aj nápažníky. B. Musche rozdeľuje 

náramky na dva základné typy podľa toho, či telo náramku tvorí obruč alebo širší pás. 

Náramky s obručou ďalej delí na uzavreté celistvé, otvorené a s uzáverom (vo forme 

prevlečenej tyčinky či kĺbového závesu). Náramky patria aj k častým šperkom zobrazeným na 

gandhárskej skultpúre923, kde sa vyskytujú v pároch. Medzi tvarmi, ktoré sa dajú rozoznať, sú 

jednoduché kruhy (často viac na jednej ruke), širšie reliéfne náramky s priehradkami rôznych 

tvarov, kruhových či pravouhlých. Podrobnejší prehľad o jednotlivých typoch náramkov 

podáva Ch. Fabrégues924 pre ranokušánske, stredne- i neskorokušánske až sasánovské 

obdobie. U ženských náramkov ranokušánskeho obdobia uvádza dva zaujímavé príklady, 

jedným je hladký náramok s rozšírenými koncami, druhým širší náramok z plieškov, možno 

prelamovaný so vzormi, zloženými z priehradok925. Okrem toho autorka tiež zmieňuje 

zobrazenie náramku s hladkým telom, obmotaný posuvnými špirálami926. Tieto tri typy 

náramkov poznáme z priamych nálezov na stredoázijských lokalitách.  

 

Najviac nálezov náramkov pochádza z Taxily. Celkovo môžeme u honosných šperkov 

z taxilského z Sirkapu či Bhiru rozoznať náramky z piatich skupín927. Prvú tvoria otvorené 

náramky zo strieborného drôtu s koncami v tvare pravouholníka či oválneho útvaru928 (kat. č. 

156, tab. XXXII.145). Strieborné exempláre pochádzajú zo Sirkapu 1. stor. n. l.  Druhú 

predstavujú náramky zo zlatého drôtu, obtočené špirálovito a umožňujúce úpravu rozmerov 

náramku. Celkovo sa našlo 12 príkladov, všetky zo Sirkapu929(kat. č. 157, tab. XXXII.146). 

                                                           
919

 Яценко 2006, рис. 127 и 133. 
920

 Литвинский - Седов 1983, pl. XIX – XX. 
921

 Пугаценкова – Ртвеладзе - Като 1991, 92. 
922

 Podľa Musche 1988, 195 – 196. 
923

 Napr. zobrazenia boddhisattvov či Hariti, Luczanits 2009, 244, Abb. 3 (Takht-i-Bahi), 2; 245, Abb. 5.(Sahri-
Bahlol), 155, Kat. No. 104 (Hariti). 
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 Fabrégues 1991, mužské náramky: Pl. 14, ranokušánske náramky v stredovom pruhu majú jednoduchý tvar; 
Pl. 20, strednekušánske; Pl. 27. neskorokušánske; ženské: Pl.23 strednekušánske.  
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 Fabrégues 1991, Pl. 17.  
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 Fabrégues 1991, 197, 4.118. 
927

 Marshall 1951, II 633. 
928

 Marshall 1951, III Pl. 195, no. 102, 103. 
929

 Marshall 1951, III Pl. 195, no. 104 - 115. 
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Tretí typ (kat. č. 158, tab. XXXIII.147-148) je vyrobený zo zlatého plechu, telo je hladké, 

otvorené konce sú trúbkovito rozšírené. 17 náramkov930 tohto typu sa našlo na Sirkape 1. 

stor. n. l. Štvrtú skupinu predstavujú náramky s hladkým telom a levími hlavičkami 

s manžetou. Celkovo sa našli na Bhiru štyri príklady zo zlatého plechu931, datované do raného 

2. stor. pred n. l. (kat. č. 159, tab. XXXIII.149-150). Poslednú piatu skupinu tvorí niekoľko 

širších bohato zdobených prelamovaných náramkov932, ktoré sa otvárajú pomocou 

štvorcových zdobených plieškov na pántoch. Pochádzajú zo Sirkapu 1. stor. n. l. (kat. č. 160 – 

163, tab. XXXIV.153-155 a XXXV.156) a podľa Marshalla nadväzujú na helénistickú produkciu 

zdobených prelamovaných a filigránových náramkov, ktoré sa našli v Čiernomorí či inde 

v Stredomorí, napríklad v Egypte. Náramky majú telo z opakujúcich sa prelamovaných 

florálnych či ornamentálnych vzorov. Staršou paralelou k týmto náramkom sú napríklad 

nálezy z Kuľ-Oby, Emessy933 či ďalších lokalít934(napr. obr. 148, 152 - 154). Náramok z múzea 

v Pešaváre935 je tiež tvorený prelamovaným pásom, jeho prevedenie ale pripomína 

zlatotyrkysový štál Tillja Tepe či sarmatských šperkov. Je vyrobený zo zlata, prelamovaný, 

okraj je tvorený lemom z malých trojuholníkov. Stredový pás zdobí scény bojujúcich zvierat. 

Podobné náramky so scénami zvierat potom pochádzajú z kurganov Kobjakova (2. stor. n. l.) 

či z Tuzluki936 (1. stor. pred n. l. – 1. stor. n. l.) a iných miest (napríklad obr. 149 a 151). 

Z Tillja Tepe pochádza deväť náramkov, z tohto počtu sú štyri páry a jeden náramok z hrobu 

V sa našiel ako samostatný. Dva páry patria k náramkom so zvieracími hlavičkami, ďalšie dva 

páry k náramkom s hladkým telom a rozšírenými trúbkovitými koncami. Posledný náramok je 

vytvorený zo zlatého drôtu s možnosťou úpravy veľkosti podľa ruky nositeľky.  

Hrob II poskytol nález páru zlatých náramkov s koncami v podobe antilopích hlavičiek937 (kat. 

č. 151, tab. XXXI.137-138). Telo náramku je profilované ako pokračujúce telá týchto zvierat. 

Detaily masívnych odliatych párových náramkov sú ozdobené priehradkami s vloženými 

tyrkysmi. Hlavy zvierat sú umiestnené na otvorených koncoch náramku, hlavy s mierne 

otvorenými ústami sú položené na predných nohách. Detaily ako oči, uši, rohy, kopytá a 

                                                           
930 Marshall 1951, III Pl. 195, no. 116 - 132. 
931 Marshall 1951, III Pl. 195, no. 133 - 136. 
932 Marshall 1951, III Pl. 195, no. 137 - 132. 
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 Fabrégues 1991, Pl. 185, 5.65. (Emessa), ďalší podobný náramok z Glinište 5.64. 
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 Fabrégues 1991, 2.63. 
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 Sarianidi 1985, 231, 4, ill. 105, 107. 
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svaly končatín sú naznačené vloženými tyrkysmi v tvare kvapky, časť očí je z karneolu. Ďalšie 

časti tela sú reliéfne, iné naznačené vyrytými detailami (podobný štýl náramku napr. obr. 

156). Na náramkoch sú jasné stopy nosenia, boli teda šperkom zomrelej, ktorý často nosila i 

za svojho života. Paralely k týmto predmetom pochádzajú napríklad zo zbierok Ermitáže či 

z Dači938.  

Druhý príklad páru náramkov (alebo nápažníkov) so zvieracími hlavičkami sa našiel v hrobe 

VI939(kat. č. 154, tab. XXXI.139-140). Hladké plné obruče majú na koncoch podobu levích 

hlavičiek s vycerenými zubami. Za hlavičkou sa nachádza manžeta z kosoštvorcových listov, 

ktoré sú vyplnené sklenou pastou či kameňmi bledej farby. Hlavičky levov sú vykladané 

tyrkysmi. Telo náramku je oválne, hladké, detaily hlavičky leva sú inkrustované tyrkysmi. Oči 

sú zúžené, zaujímavé sú špicaté uši a rohy, ktoré smerujú spoločne s ušami dozadu. Blízke 

príklady náramkov s levími hlavičkami pochádzajú z Taxily940.  

Dva páry náramkov s nezomknutými, rozširujúcimi sa trúbkovitými koncami pochádzajú 

z hrobov III941 (kat. č. 152, tab. XXXII.143) a IV942 (ten je mužský, prierez náramkov alebo 

nápažníkov je pravouhlý, kat. č. 155, tab. XXXII.144). Rovnaký typ náramkov bol nájdený na 

Dalverzintepe943 (kat. č. 165, tab. XXXIV.152) a v menej nákladnom prevedení aj na iných 

baktrijských lokalitách944.  

Posledný náramok z Tillja Tepe patril k šperkom v hrobe V945 (kat. č. 153, tab. XXXII.141-142). 

Základ náramku tvorí zlatý drôt kruhového prierezu, jeho konce sa vzájomne na seba 

navíjajú, čím vytvoria pohyblivé špirály, ktorými sa dá upravovať veľkosť náramku. Po obvode 

je k drôtu pripevnených päť lôžok oválneho alebo takmer pravouhlého tvaru, pôvodne 

s vloženými kameňmi. Jednotlivé lôžka majú rôzne tvary, oblé, obdĺžnikový s oblými rohmi. 

Krajný okrúhly kabošon je vyrobený z jantáru. Na ďalšej ozdobe náramku, ktorá je vyrobená 

z tyrkysu, sa nachádza veľmi schematické zobrazenie ženskej stojacej postavy. Mohlo by sa 

jednať o Athénu, na výjave by sa mohla nachádzať kopija a štít. Pravdepodobne chýbajú 

niektoré ozdoby – na náramku sa našli fragmenty dvoch upevnení. V jednoduchšej forme 
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 Schiltz 2011, 243 in Hiebert – Cambon 2011. 
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 Sarianidi 1985, 256, 15, ill. 104, 106. 
940

 Σαριφ 1978, Πιν. III, 2. 
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 Sarianidi 1985, 238, 17. 
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poznáme typ náramku s navinutými špirálami k úprave veľkosti z viacerých lokalít946. 

Podobné náramky sú známe okrem vyššie spomenutých z Taxily a tri príklady 

z Dalverzintepe947 (kat. č. 164, tab. XXXIV.152).  

V oblasti Strednej Ázie skúmaného obdobia sa vyskytuje niekoľko foriem náramkov. K najviac 

rozšíreným typom patria štyri – náramky s trúbkovito sa rozširujúcimi koncami, náramky 

s pohyblivými špirálami, náramky so zvieracími hlavičkami a masívnejšie prelamované 

náramky, ktoré sa najviac približujú tradícii antického šperku. Forma hladkého náramku 

s rozširujúcimi sa koncami sa vyskytuje u náušníc, nákrčníkov a nánožníkov. Pravdepodobne 

odkazuje na nomádsku tradíciu. Pohyblivé náramky so špirálami poznáme aj zo zbierok 

antického šperku, napríklad J. Ogden948 (obr. 157 – 159) podáva exempláre rímskych 

náramkov, s datovaním do 1. – 2. stor. n. l. Základý jednoduchý typ náramku s posuvnými 

špirálami sa objavil v neskorom helénizme na Délu949 (zač. 1. stor. pred n. l.) a objavoval sa 

ďalej v rímskom šperku.  

Náramky so zvieracími hlavičkami950 si aj do antického šperkárstva našli cestu pomerne skoro 

a boli jednou z najobľúbenejších východných, či Východom inšpirovaných foriem. Už 

v priebehu 5. stor. pred n. l. sa popri achajmenovských dielňach objavili remeselníci tvoriaci v 

grécko-perzskom duchu, ktorí náramok so zvieracími hlavičkami prispôsobili kánonu 

gréckeho šperku. Achajmenovské náramky s omegovitým prehnutím jasne nadväzujú na 

asýrsko- urartské predlohy. V období po páde Perzskej ríše na širokom území od Malej Ázie 

cez helénistický Egypt až po Veľké Grécko bolo možné pozorovať vznik nových variant 

náramkov951. Popri levích, baraních hlavičiek a hlavičiek kozorožcov sa do obľuby dostávajú 

hlavičky gazel, rysov alebo levích gryfov. Na rozdiel od čisto perzských dielní sa v gréckych 

zhotovovali náramky s ozdobnými manžetami rôznej šírky, ktoré delili hlavičku zvieraťa od 

samotného tela náramku. K ďalším stredomorským prvkom patrí u týchto náramkov 

tordovanie, použitie filigránu či perlového drôtu na rohy. V sarmatskom či stredoázijskom 

šperku je časté vykladanie niektorých častí náramku farebnými kameňmi. Uzatvárateľné 

širšie manžetové náramky plné či prelamované s bohatou dekoráciou sa vyskytujú  v 

                                                           
946

 5 príkladov z Dalverzintepe (Пугаченкова – Pтвеладзе 1978, 41.) 
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antickom šperku952 približne od začiatku helénistického obdobia. Element, ktorým sa 

náramok zatváral, mohol tvoriť Heraklov uzol či kruhový medailón s reliéfnou dekoráciou. U 

náramku z Izmitu (obr. 160) z raného 3. stor. pred n. l. bol použitý u náramku kĺbový záves, 

ktorý sa ďalej v 2. a 1. stor. pred n. l. stal veľmi obľúbeným953. Príklad neskorohelénistického 

prelamovaného náramku z Palaikastra (obr. 154) ukazuje použitie florálnych motívov – listov 

a úponkov. Náramky z Taxily tak mohli byť produktom miestneho vývoja pôvodnej 

helénistickej tradície. 
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 Napr. Higgins 1961, Pl. 50B. 
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 Viac napr. Deppert – Lippitz 1991, 235 – 236. Náramok z Izmitu 237, ill. 173. Náramok z Palaikastra: 294. 
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Nánožníky  

 

Nosenie týchto typov šperku možeme predpokladať hlavne na základe širokého spektra 

ikonografických prameňov – napríklad zo obrazenia na kostenom hrebeni z Dalverzintepe954, 

slonovinových rezbách z Begramu955 (obr. 162) či plastikách z Baktrie a Gandháry. Tento 

šperk je populárny hlavne v indickom prostredí, do klasického spektra stredomorského 

šperku nepatrí. I Ch. Fabrégues956 šperk určuje ako indický, nosený prakticky všetkými 

ženami. Na skulptúrach z obdobia okolo prelomu letopočtov sa najčastejšie objavujú jeden-

dva hladké pruhy, ktoré majú pohyblivý element k zakrytiu miesta prerušenia nánožníku. 

Nálezy tohto typu šperku pochádzajú z Taxily - Sirkapu. Niektoré nánožníky sú vyrobené zo 

strieborného plechu, krehké, skladajú sa z dvoch masívne vypadajúcich kruhov s pohyblivou 

reliéfnou časťou. Na základe zobrazení na skulptúrach zo Sánčí, Amaravati a Karli sa udáva 

obdobie popularity dvojitých dutých kruhov od konca 1. stor. pred n. l. do 2. stor. n. l. 

V ranom kušánskom období sa potom objavujú tri typy nánožníkov, všetky ozdobené 

kruhovým medailónom vpredu (typ z okrúhlych koráliek, obruč so šrafovaním, dve obruče). 

Obecne ale ide o jednoduché tvary. Z Taxily957 (kat. č. 172 – 173, tab. XXXV.158-159) celkovo 

pochádzajú štyri dvojité nánožníky s vybíjanou florálnou a ornamentálnou dekoráciou hlavne 

na pohyblivej časti, vrchná z obručí je rebrovaná. Marshall uvádza u výzdoby 

gréckobaktirjské vplyvy. Ďalších štrnásť kusov sa dochovalo vo fragmentálnom stave. 

Z in situ nálezov sú rozlíšené nánožníky práve v hroboch z Tillja Tepe958(kat. č. 169 – 171, tab. 

XXXVI.160-162), prípadne dva podobné nálezy z pohrebiska Tup- Chona959síce z menej 

cenného kovu, ale s priemerom približne 10 - 12 cm, ktorý je pre náramok veľký. Tri páry 

zhodného typu nánožníkov s trúbkovitými nezomknutými koncami pochádzajú z Tillja Tepe 

zo ženských hrobov II, V a VI. Masívne nánožníky s hladkým telom kruhového prierezu majú 

priemer okolo 9 – 10 cm. Predmety z posledného VI hrobu majú oproti ďalším exemplárom 

odlišnosť, každý koniec je naviac ozdobený vloženým tyrkysom v tvare kvapky. Nánožníky 

majú aj niektoré postavy, zobrazené na šperkoch z Tillja Tepe – Eros či Afrodité. 
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 Пугаченкова -  Pтвеладзе 1978, 220, рис. 154. 
955

 Napríklad Jarrige – Cambon 2006, 242 – 247. 
956

 Fabrégues 1991, pre indoparthské obd. 176, pre ranokušánske 219,  
957

 Marshall 1951, II 636; III Pl. 196, 148 – 165. 
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 Sarianidi 1988, 235, 252, 256. 
959

 Литвинский – Седов 1984, 48, таб.III/ 5, 6. 
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Spony na obuvi  

 

Súčasťou niekoľkých zobrazení vyššie postavených mužov v oblasti starovekej Strednej Ázie 

boli i kruhové spony, ktoré v páre zdobili ich obuv v mieste členku. Malé rozetové spony má 

socha Kanišku z Mathury960(obr. 163) alebo socha panovníka zo Surch Kotal961(obr. 164). 

Rovnako je možné rozlíšiť tieto kruhové spony na minciach Kanišku, Huvišku a Vimu 

Kadfisa962 (príklad na obr. 134). 

Z mužského hrobu z Tillja Tepe (1. stor. n. l.) pochádza výnimočný pár okrúhlych obuvných 

spôn zo zlata (kat. č. 174, tab. XXXVI.163), zdobený vloženými tyrkysmi963. Spony sú 

prelamované, odliate pomocou formy metódou strateného vosku – stratenej textílie. Na 

zadnej strane sú v zlate totiž viditeľné odtlačky látkovej väzby. Na zadnej strane sú 

pripevnené čtyri očká, pomocou ktorých sa spona na topánku prišila. Obvod spony je 

lemovaný širokým pásom. Ten tvoria dva rady oblých tyrkysov, ktoré sú po stredovej ose 

rozdelené zlatou líniou. V mieste, kde sa spona zapínala, je malý vystupujúci jazýček 

kvapkovitého tvaru, tiež s vloženým tyrkysom. V strede je zobrazená scéna s  mužom, ktorý 

sedí či stojí v dvojkolesovom voze s kruhovým baldachýnom. Voz je ťahaný dvoma 

fantastickými tvormi. Hlava muža je trochu vyvrátná dozadu, vlasy sú vyčesané a 

pravdepodobne zopnuté na vrchu hlavy. Zreteľné je ucho, naznačené menšie oči. Muž 

s čínskymi či východnými črtami je oblečený do šatov s dlhými širokými rukávmi, šaty siahajú 

až ku krku. Pásik na krku je ozdobený tyrkysmi – môže naznačovať golier šatov, alebo 

prípadne nákrčník. Rovnako je tyrkysom ozdobený aj široký lem rukávu. Na šatoch je 

viditeľná drapéria. Od jedného pleca popod druhú ruku má obtočený plášť, ktorého línia je 

tiež ozdobená tyrkysom. Jedna ruka je zdvihnutá, druhá siaha k dolnej časti vozu a drží 

pravdepodobne uzdu alebo palicu. Dva rovnaké fantastické tvory majú veľké šikmé oči, 

vyložené tyryksmi a granátom, výrazný nos, ktorý pripomína psovité šelmy. Ústa majú 

otvorené, s vycerenými zubami. Telo je štíhle, krídla stvárnené ornamentálne, tyrkysy 

nazančujú stehenný sval zadnej nohy – šelmy sedia na zadných nohách. Na tele vozu je vidieť 

kosoštvorcový vzor, ktorý by mohol naznačovať látku. Tyče, ktoré držia baldachýn, sa 

                                                           
960

 Rosenfield 1967, ill. 2. 
961

 Rosenfield 1967, ill. 170. 
962

 Luczanits 2008, 147, Nr. 84;  148, Nr. 85; 149, Nr. 88. 
963

 Sarianidi 1985, 246, 1, ill. 124. 
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podobajú na bambusy. Voz sa podobá na príklady z obdobia dynastie Chan964, ďalší podobný 

voz sa našiel pri výskume nekropoly Siung- nu na Gol Mod965 či Tsaram966 (hrob princa mal 

tiež navŕšené lebku a kosti koňa) a predpokladá sa, že bol jedným zo symbolov moci. Spona 

podobného kruhového tvaru z Dalverzintepe bola zmienená v časti venovanej opaskom, ale 

tiež by sa mohlo jednať o obuvnú sponu (tab. XXVII.120).  

                                                           
964

 Schiltz 2011, 266. 
965

 Viac v Andre – Rouchon 2013, 41 – 50. 
966

 Francfort 2012, 91. 
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Drobný šperk dekorujúci odev – nášivné doštičky, korálky, prívesky 

 

Drobné ozdoby odevu z cenných kovov, korálky a prívesky predstavujú početnú skupinu 

nálezov z lokalít Strednej Ázie. Tieto predmety patria hlavne ku spektru nomádskeho šperku 

a pomerne veľkých množstvách sa nachádzajú v rôznych nomádskych hroboch celej Eurázie. 

Slúžili k dekorácii odevu a zvýrazňovali jeho časti v pravidelných líniach či zoskupeniach – 

pozdĺž rukávov, nohavíc, pliec, lemov šiat, výstrihov alebo rukávov, príklady môžeme vidieť 

na skulptúre zo Strednej Ázie v obrazovej prílohe (príklady môžeme nájsť z Airtamu967, 

Dalverzintepe968či Sahri Bahlol969, obr. 52, 71, 140, 142). Tvarové spektrum týchto 

predmetov je napríklad u nekropoly Tillja Tepe veľké (obr. 166 – 172 – výber), od 

jednoduchých zlatých plieškov (rozetky, kolieska, trojuholníčky, trubičky, iné geometrické 

útvary) po zložitejšie inkrustované tyrkysmi a granátmi (obdĺžničky, rozetky, baranie hlavičky, 

miniatúrne štylizované ľudské hlavičky) alebo prelamované (kolieska). Na lokalite sa našli 

tisíce nášiviek, vzhľadom k počtu nie sú súčasťou katalógu. K vôbec najobľúbenejším tvarom 

plieškov na lokalite patria jednoduché disky vyrezané zo zlatého plechu, ktoré sú 

perforované; mohli sa našiť na podklad alebo pomocou drôtu boli často pripevnené ku 

zložitejším šperkov vo veľkom počte970. Niektoré z väčších nášiviek majú dokonca vlastné 

závesky diskovitého tvaru, prichytené pomocou zlatých drôtikov. Okrem nášiviek sa medzi 

predmetmi objavujú drobné závesky s uškom na prišitie či prevlečenie, napríklad 

v tvaroch tvare ľudskej ruky a nohy, ale tiež zvončeky či korálky.  

                                                           
967

 Яценко 2006, рис. 127 и 133. 
968

 Пугаченкова -  Pтвеладзе 1978, 217, 152. 
969

 Rosenfield 1967, ill. 67. 
970

 Podobný jednoduchý pliešok pochádza aj z Kerče, v Ondřejová 1975, 77, Pl. XIV, Cat. No. 53. 
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Prstene a gemy 

 

Materiálmi, ktoré sa najčastejšie používali pre výrobu prsteňov zo stredoázijských lokalít, sú 

bronz, železo a mosadz971. Tieto prstene sú často odliate do formy, prípadne vytvarované 

z tenkých plieškov kovu, a často poškodené koróziou. Ich výskyt je početnejší v ženských 

hroboch, u in situ nálezov sa nachádzali na ukazováku alebo prostredníku ľavej ruky972.  

Tvary spektrum prsteňov z bežných materiálov je rozmanité, objavujú sa príklady 

vytvarované z drôtu, s rozšírenými trúbkovitými koncami (Tup- Chona973), z plieškov kovu 

s ornamentálnym zdobením, štítkom s veľmi schematickým figurálnym zobrazením i ďalšie 

formy prsteňov so zdobeným lôžkom alebo vloženým kameňom či sklom. Lôžka majú 

najčastejšie kruhový alebo oválny tvar, vyplnený kameňom alebo sklenou pastou. Nálezy 

pochádzajú z lokalít Kampyrtepa974, Jalangtuš Tepe975, Tepai – Šach976, Tup – Chona977, 

Babašovského pohrebiska978, Aruktanského pohrebiska979 a ďalších. Ich datovanie väčšinou 

spadá do prvých štyroch storočí n. l. Jednoduché motívy so schematickými znázorneniami 

postáv sa opakujú, príkladom je motív ženy s lukom, ktorý sa objavil okrem Aruktanského 

pohrebiska už u prsteňa z Tup-Chony980 a lučištník je údajne zobrazený aj na prsteni 

z Jalangtuš Tepe981.  

Okrem kovových prsteňov sa na niekoľkých lokalitách objavila skupina kostených krúžkov 

s jednoduchou výzdobou, ktorá by vzhľadom k rozmerom mohla patriť medzi prstene alebo 

kruhové závesky. Nálezy predmetov pochádzajú z lokalít Dalverzintepe982, Jalangtuš Tepe983, 

Džandavláttepa984, Tepai – Šach985, Surch Kotal986 a tiež z Taxily987.  

                                                           
971 Prehľad šperku z bežných materiálov podľa Belaňová 2007. 
972

 Мандельштам 1975, 51 и 120. 
973

 Литвинский – Седов 1984, 48, таб.II/32 
974

Лунева 2005, 75-77, pис. 10/14, 18-21, 23,25, 11/6. 
975

 Ртвеладзе 1983, 125-143. 
976

 Литвинский - Седов 1983. таб. VII, 8-10, ХXX, 11,12, 16-19. 
977

 Литвинский - Седов 1984, 54-55, таб.II. 
978

 Мандельштам 1975, 120 , таб. XLI. 
979

 Мандельштам 1975, 51 , таб. XVII-XVIII. 
980

 Литвинский – Седов 1984, 25, рис. 11. 
981

 Ртвеладзе 1983, 125-143. 
982

 Пугаченкова – Pтвеладзе 1978, 110-111, рис. 79. 
983

 Ртвеладзе 1983, 125-143, рис.4 и 6. 
984

 Belaňová 2007, tab. XLV, 28 – 30. 
985

 Литвинский – Седов 1983, 56 и 151,таб.XXXIII, 26. 
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Z prostredia honosných nálezov skúmaného obdobia988 pochádza niekoľko prsteňov a gemm 

z Tillja Tepe, medzi nimi i druhotne použitá gema na mužskom nákrčníku. Podobne bola 

gema použitá i u nákrčníku z Dalverzitepe. Väčšie spektrum prsteňov poskytla Taxila. 

U nájdených predmetov môžeme často vychádzať z inšpirácie stredomorským umením, či už 

sa jedná o tvarové spektrum u prsteňov, či zobrazené námety a účel u zobrazení na gemách 

– ako pečatidlo, ozdoba alebo amulet989.  

Z Tillja Tepe pochádza niekoľko zlatých prsteňov s vloženým lôžkom s výzdobou. Dva veľmi 

jednoduché zlaté prstene s vybíjanou bodkovanou dekoráciou  pochádzajú z ženských 

hrobov I a III990. Telo prsteňa sa rovnomerne rozširuje v prednej viditeľnej časti, kde sa 

sústreďuje jednoduchá výzdoba do tvaru kvapiek (kat. č. 175 a 179, tab. XXXVII.164-165). 

Pochovaná žena v hrobe I mala tento prsteň s jednoduchou dekoráciou navlečený na malíčku 

ľavej ruky.  

V ženskom hrobe II sa našli tri prstene. Prvý z nich991, dutý a masívny (kat. č. 176, tab. 

XXXVII.166), pripomínajúci helénistické formy prsteňov, má široké zlaté oválne lôžko, do 

ktorého je vložený štítok s gravírovanou dekoráciou (zlato má bledšiu farbu ako zvyšok 

prsteňa). Na štítku je zobrazená sediaca ženská postava (ale bez stoličky) v dlhom, pod 

prsiami prepásanom odeve. Hlava bohyne je zobrazená z profilu, telo z prednej strany. Na 

hlave má helmu grécko-baktrijského typu992, ľavou rukou pridŕža okrúhly štít a kopiju. Pravú 

ruku má mierne vystretú, pravú dlaň má otočenú strom dole. Zrkadlový nápis v alfabete len 

potvrdzuje jasné indície, že na prsteni je stvárnená Athéna. Práca je však schématická 

a hrubšia, asi lokálna, bez detailnejších rysov tváre a tela, predstavuje teda miestne dielo 

inšpirované stredomorským umením. Detaily sú naznačené malými jamkami (detaily odevu, 

kĺby, hroty písmen). Prsteň bol nosený na ľavej ruke. Druhý prsteň993 z rovnakého hrobu (kat. 

č. 177, tab. XXXVII.167) zo zlatého plechu má vysoké zaoblené plecia, oválne lôžko s menším 

vloženým zeleným tyrkysom. Prsteň je dutý, na jeho tele sú viditeľné stopy po spájkovaní. 

                                                                                                                                                                                     
986

 Callieri 1989, 5 et VIII. 
987

 Marshall 1951, 649, pl. 209/ 64,65. 
988 Monografia k pečatidlám z Baktrie a Gandháry 4. – 8. stor. n. l. – Lerner – Sims-Williams 2011; publikácia a 

katalóg gem a pečatidiel od 4. stor. pred n. l. do 11. stor. n. l. v Callieri – Errington 1997.  
989

 Marshall 1907, XVI. 
990

 Sarianidi 1985, 230, 31 and 242, 53. 
991

 Sarianidi 1985, 230, 1 ill. 108. 
992

 Schiltz 2011, 242, no. 147 in Hiebert – Cambon 2011. 
993

 Sarianidi 1985, 230, 1 ill. 109. 
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Tyrkysová intaglia nesie veľmi schematický obraz so ženskou postavou sediacou na kameni či 

stoličke v šatách s pravidelnými záhybmi, krížom prepásanými a zviazanými tesne pod 

prsiami. Prsteň bol umiestnený na jednom z prstov pravej ruky. Pravdepodobne by znova 

mohlo ísť o Athénu. V pravej ruke pred sebou drží oválny predmet, asi štít, ľavú ruku má 

natiahnutú dozadu, kopija ale chýba. Intaglia je možno príkladom prenosu ikonografického 

motívu, ktorý postupne stráca jednotlivé atribúty994. Tretí dutý prsteň995 z hrobu II (kat. č. 

178, tab. XXXVII. 168) je výrazný svojím masívnym oválnym štítkom, ktorý má v centre 

vsadený veľký granátový kabošon. Prsteň bol nosený na ľavej ruke bol ďalej dekorovaný 

dvanástimi menšími kruhovými kameňmi rôznych farieb okolo granátu – tyrkysmi, lapisom 

lazuli či granátmi.996 

Ženský hrob III obsahoval okrem jednoducháho prsteňa s vypichovanou dekoráciou dva 

ďalšie prstene a medailóny s rytou dekoráciou. Prvý z nich má kruhové lôžko, vyplnené 

konkávnou hmotou z bledej sklenej pasty997 (kat. č. 181, tab. XXXVII.170). Dutý zlatý prsteň 

má plecia sú výrazne oddelené od vlastého tela prsteňa. Očko prsteňa pravdepodobne nieslo 

výzdobu, je však poškodené a nedá sa rozlíšiť, o aký výjav sa jednalo. Druhý zlatý dutý prsteň 

s oválnym plochým tyrkysom zobrazuje mužskú bradatú postavu, v krátkom riasenom odeve 

zopnutom na jednom pleci a  padajúcom k bokom (kat. č. 180, tab. XXXVII.169). Muž drží 

v pravej ruke pravdepodobne klas či thyrsos998, v ľavom dolnom rohu je v pozadí vidieť nízky 

oltár s mesiacovitou hornou časťou, v ľavej ruke muž nožno drží konárik s listami. Obraz sa 

javí ako obetná scéna. Na pravej strane sa nachádza vyšší stĺp, ktorý je ozdobený girlandou. 

Sarianidi interpretuje scénu ako obeť s paralelami z rímskeho prostredia, podľa V. Schiltz sa 

jedná pravdepodobne o náboženskú scénu, rituálnu obeť podľa gréckeho modelu. Z hrobu III 

pochádza i medailón vyrobený z polopriehľadného jadeitu so schematickým zobrazením 

zvieraťa, ktoré Sarianidi interpetuje ako indického zebu999 (kat. č. 182, tab. XXXVIII.171). 

Bledohnedý materiál by mohol pochádzať z Číny. Kvalitné zobrazenie v globulárnom štýle 

znázorňuje telo zvieraťa rôzne veľkými jamkami, rohy sú naznačené zaoblenými líniami. 

Zaujímavým prvkom je hrb na chrbáte zvieraťa. Celý kameň je po ose perforovaný. 

Posledným malým príkladom glyptiky z hrobu III je zlatý masívny medailón oválneho 
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 Schiltz 2011, 242, no. 147. 
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 Sarianidi 1985, 231, 3.  
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Sarianidi 1985, 32 and Schiltz 2011, 263, no. 182. 
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 Sarianidi 1985, 243, 61. 
998

 Schiltz 2011, 263, no. 182. 
999 Sarianidi 1985, 244, 62, ill. 70. 
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tvaru1000, ktorého zadná časť nesie štyri očká k našitiu alebo pripevneniu na podklad (kat. č. 

183, tab. XXXVIII.172). Výjav zobrazuje ženskú postavu z profilu, oblečenú v drapovanom 

odeve, ktorý je podviazaný tesne pod prsiami. Ženská postava má na hlave prilbu, výrazne 

zaviazanú pod bradou, vpravej ruke drží okrúhly štít a šikmo postavenú kopiu, ľavú má 

vystretú nad zrkadlový nápis ΑΘΗΝΑ. Postava bohyne má cez ruku má prehodený plášť, 

ktorý vedie poza postavu až k ďalšej ruke a pripomína tak výjav z panathénajských amfor. 

Zobrazenie je veľmi schematické, črty tváre sú hrubé až zanikajú.  

Z mužského hrobu IV spod ľavého ramena pochovaného muža pochádza amulet oválneho 

tvaru1001, po obvode zdobený granuláciou. Centrálnu časť tvorí intaglia zo sklenenej pasty, 

ktorá zobrazuje tri mužské postavy bojovníkov s helmami, dvaja majú štít (187, tab. 

XXXVIII.176). Stoja okolo stĺpu, na ktorom sedí orol. Jeden z mužov siaha do amfory s úzkym 

hrdlom, položenej na zemi. Mohlo by sa jednať o scénu z Heraclidae, kde Heraklovi synovia 

losujú svoje budúce kráľovstvo pred oltárom Dia. Na zadnej strane zlatého ložka je 

pripevnená trubička, ktorou sa predmet dal prišiť alebo pripevniť.  

V ženskom hrobe V sa našli dva oválne amulety s rytou výzdobou. Prvý z nich je vyrobený 

z mliečneho priehľadného chalcedónu mliečnej farby a nesie zobrazenie gryfa vysokej 

umeleckej hodnoty1002(kat. č. 184, tab. XXXVIII.174). Gryf má orliu hlavu a otvorený zobák, 

široko roztiahnuté krídla. Zviera je štíhle, ladné, spracovanie nie je schematické, ale plné 

detailov. Predmet je perforovaný pozdĺžne. Veľmi podobnú paralelu k amuletu nájdeme 

v oblasti Čiernomoria1003(obr. 174) či zo zbierok múzea Miho1004(obr. 173). Druhým 

amuletom je z hrobu V je okrúhla gema z malachitu, tmavozeleného kameňa, a nesie 

zobrazenie bohyne Niké1005 (kat. č. 185, tab. XXXVIII.173). Okrídlená bohyňa drží v jednej 

ruke veniec s dlhými stužkami, v druhej palmový konárik, ktorý si zároveň opiera o plece. 

Podobné zobrazenie pochádza z mosadzného prsteňa Tulcharského pohrebiska1006 (obr. 

175). Gema je vložená do lôžka zo striebra. 
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 Sarianidi 1985, 246, 78, ill. 73. 
1001 Sarianidi 1985, 250, 27, ill. 71, Schiltz 2011, 276, no. 201. 
1002

 Sarianidi 1985, 253, 8 ill. 74. 
1003

 Prsteň so zlatým štítkom a rytou dekoráciou v podobe gryfa pochádza z kurganu 8 skupiny Piatich bratov- 
Elizavetovskoe Gorodišče, Wamers - Stutzinger 2003, 79/31. 
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 Inagaki 2002, 144, tab. 199e. 
1005 Sarianidi 1985, 253, 10, ill. 72. 
1006

 Мандельштам 1966, LVI,3.  
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Posledným nálezom z hrobu VI patrí zlatý odliaty prsteň s vloženým tmavočerveným 

karneolom približne kruhového tvaru1007. Telo prsteňa je hladké, plecia sú užšie, rovné 

a vysoké. Pomerne detailné a kvalitné zobrazenie na geme predstavuje mužskú hlavu 

z ľavého profilu (kat. č. 186, tab. XXXVIII.175). Hlavnými znakmi mladého muža sú výrazný 

nos, hladké vlasy stiahnuté čelenkou, spod ktorej padá po bokoch tváre niekoľko dlhších 

kučier. 

Marshall u nálezov prsteňov z Taxily uvádza1008, že prevažná väčšina odkazuje na 

stredomorskú inšpiráciu. Prstene síce neboli indickému prostrediu cudzie, vyskytujú sa ako 

nálezy z bronzu či medi z obdobia chalkolitu v Mohedžodáru a Harappe, i na skulptúre ranej 

indickej školy o pár tisíc rokov neskôr, ale exempláre z Taxily sa blížia tradícii prinesenej na 

územie Strednej Ázie Grékmi. Z obdobia 4. – 2. stor. pred n. l. pochádza z Bhiru niekoľko 

prsteňov, žiadny však nie je zo zlata a nemá v lôžku farebný kameň ani gemu. Veľká časť 

ďalších prsteňov pochádza zo Sirkapu a sú datované do 3. štvrtiny 1. stor. n. l. do obdobia 

ovládnutia mesta Kušánmi. Z nich sedemnásť je zo zlata (z toho sedem plných, 10 zo zlatého 

plechu, kat. č. 188 - 201, tab. XXXVIII.177 – XL.190), ďalších vyše dvadsať z medi, trinásť z 

nájdených gem bolo pôvodne tiež zasadených do prsteňov. Prstene zo Sirkapu sa dajú podľa 

Marshalla rozdeliť zhruba do šiestich skupín1009 – a) jednoduché kruhové tvary z drôtu so 

stočenými koncami, b) ornamentálne kruhové bez lôžka, c) okrúhle hladké s plochým či 

zvýšeným lôžkom kruhového alebo oválneho tvaru z rovnakého materiálu, d) ornamentálne 

kruhové s rytou výzdobou na kovovom lôžku, e) kruhové s plochým či zvýšeným rytým alebo 

hladkým lôžkom vyplneným sklenou pastou alebo kameňom a f) prstene typov c – e 

s nápismi. Okrem týchto typov prsteňov sa objavujú i mimoriadne tvary, jedným z nich je 

vysoký prelamovaný prsteň v stredomorskej tradícii s florálnymi vzormi viniča a lôžkom 

pyramidálneho tvaru1010 (kat. č. 196, tab. XXXIX). U niektorých prsteňov sa vyskytuje 

priehradka srdcovitého tvaru, ktorá mohla byť vyplnená farebným kameňom.  

Najobľúbenejším je tvar prsteňa, ktorý sa dostal do módy v helénistickom období (3./ 2. stor. 

pred n. l.) a pokračoval ďalej aj v grécko-rímskom šperku1011 – hladký, vyrobený zo zlatého 

plechu, s kruhom oblým zvonku a rovným zvnútra, s rovnými pleciami, širší k lôžku. K týmto 
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 Sarianidi 1985, 255, 6 ill. 110. 
1008

 Marshall 1951, II 638 - 639. 
1009

 Podľa Marshall 1951, II 638 – 639. 
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 Marshall 1951, III Pl. 197, No. 12. 
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 Marshall 1907, xlii, types XXIII – XXV, či Higgins 1961, Pl. 53, A, C, D; Deppert – Lippitz, 238 – 239, Abb. 174 – 
176. 
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tvarom prsteňov môžeme odkázať i exempláre z Tillja Tepe, a v mnohých prípadoch i Taxily. 

Lôžka taxilských prsteňov zobrazujú motívy bežné na gréckych či rímskych gemách (postavy, 

božské postavy, zvieratá), často sa objavujú zobrazenia z miestnych mincí1012 (npr. Zeus, 

Herakles, Niké, Athéna1013). Medzi lepšie zobrazenia patrí bojovník s kopijou a kruhovým 

štítom na lôžku z lapisu lazuli1014 (kat. č. 200, tab. XL.189), pravdepodobne z 2. – 1. stor. pred 

n. l., ďalšie gemy z 1. stor. n. l. sú už menej kvalitné. Zo samostatných gem uvádza Marshall 

dva príklady, ktoré by vzhľadom ku kvalitnému prevedeniu mohli byť importom priamo zo 

Stredomoria. Prvá oválna gema zobrazuje Erota naháňajúceho vtáka, druhá scénu s Erotom 

a Psyché1015 (obr. 177) a malým Erotkom, držiacim Psyché za drapovaný plášť (obr. 176). 

Ďalšie príklady prsteňov a gem s kvalitnými zobrazeniami sa nachádzajú v zbierkach 

japonského múzea Miho1016, podľa katalógu sú datované do obdobia 5. – 2. stor. pred n. l. 

Niektoré prstene zo súboru zodpovedajú helénistickým formám prsteňov, gemy v karneole, 

ametyste alebo acháte ponúkajú niekoľko veľmi kvalitných obrazov, ktoré by inak v glyptike 

pochádzajúcej zo Strednej Ázie nemali obdoby. Všetky predmety sú však bez nálezového 

kontextu, ich datácia je preto i z tohto pohľadu problematická. Výber zobrazených motívov 

však pripomína iné stredoázijské nálezy, napríklad gryf (veľmi podobný Tillja Tepe), Athéna 

(takisto sa vyskytuje v Tillja Tepe, i keď v neporovnateľne nižšej kvalite) či elegantné 

zobrazenia zvierat.  

 

Stredná Ázia poskytla niekoľko príkladov zlatých prsteňov, ktoré veľmi pravdepodobne 

vychádzajú z helénistických tvarov prsteňov s lôžkom s gemou alebo hladkým kabošonom. 

Väčšina prsteňov je vyrobená zo zlatého plechu, má mohutné telo, kruh prsteňa je zvonku 

zaoblený, zvnútra rovný. Lôžko prsteňa sa často nachádza v plynulom rozšírení tela, či na 

rovných vysokých pleciach. Podobné tvary prsteňov sa našli napríklad v Artjuchovskom 

kurgane1017 alebo v Gorgipii1018(obr. 178). Pokiaľ sa pozrieme na námety zobrazené na 
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 Napríklad Zeus z prsteňa č. 55 (Marshall 1951, II 641, III Pl. 198) je podobný zobrazeniu na minciach 
Gondofara, Herakles z prsteňov 17 a 44 je podobný zobrazeniam na minciach Kudžuly Kadfisa (Marshall 1951, II 
641, III Pl. 197 - 198), podobne i bohyňa Niké s diadémom a vencom(Marshall 1951, II 641, III Pl. 198, 47) či 
indický býk s hrbom (Marshall 1951, II 641, III Pl. 198, 53) mohli byť inšpirované zobrazeniami na miestnych 
minciach. Z ďalších zobrazení sú známe aj indické motívy ako svastika či nandipada, ale i Herakles v podobe 
Šivy. 
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 Viac napr. Marshall 1951, II 650, III Pl. 207 – 208. 
1014

 Marshall 1951, II 641, III Pl. 197, 16. 
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 Marshall 1951, II 645, III Pl. 207, 6 (S. no. 14), 11 (S. no. 30).  
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 Inagaki 2002, Nos. 196 – 199.  
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 Максимова 1979, 65. 
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gemách, prevažuje stredomorská ikonografia (postavy z mytológie, fantastické zvieratá). Vo 

väčšine prípadov nie sú zobrazenia veľmi kvalitné, jedná sa pravdepodobne 

o napodobovanie vzorov z gréckej glyptiky, skulptúry, či možno lokálnych mincí. Z božských 

bytostí sa najviac vyskytuje Athéna, ďalej Eros, Herakles alebo Niké.  

                                                                                                                                                                                     
1018

 Schiltz 2002, 879, Fig. 12. 
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Záver 

 

Skupina honosného šperku, ktorý pochádza zo Strednej Ázie zo storočí po ovládnutí územia 

Alexandrom Veľkým až po vládu Kušánov, je pomerne početná. Jej základ tvoria tri bohatšie 

nálezové celky, ktoré sa našli na území starovekej Baktrie (Tillja Tepe, Dalverzitepe) 

a Gandháry (Taxila1019) a sú datované do 1. – pol. 2. stor. n. l., podávajú teda obraz o šperku 

oblasti v živom období  vytvárania Kušánskej ríše. Ďalšie šperky, ktoré sa na území Strednej 

Ázie našli, pochádzajú napríklad z pohrebísk južného Tadžikistanu, ale stranou tiež nezostali 

ani novšie nálezy z lokality Mes Aynak. Porovnávacím materiálom k týmto ozdobám sú 

predmety zo zbierok významných svetových múzeí, napríklad Britského múzea, 

Metropolitného múzea v New Yorku, Ashmolean Museum v Oxforde či múzea Miho 

v Japonsku. Tie sa ale z veľkej časti dostali do zbierok darom alebo kúpou, preto im chýba 

nálezový kontext a ich datovanie je závislé na porovnaní so známym materiálom. Je veľmi 

pravdepodobné, že mnohé ďalšie šperky sa nachádzajú v súkromných zbierkach, ako 

napríklad závesok s božskou postavou s drakmi, ktorá by podľa Boardmana mala pochádzať 

z pokladu Mir Zakah. Dizertačná práca vytvorila typový prehľad šperkov publikovaných 

v dostupnej literatúre a zverejnených v digitalizovanej podobe a zahrnula ich do katalógu 

honosného starovekého stredoázijského šperku.  

Okrem vlastného šperku sú dôležitým zdrojom informácií o jeho podobe a spôsobe jeho 

nosenia ikonografické pramene - nástenné maľby (Chalčajan1020, Toprakkala1021, 

Dalverzintepe1022, i mladšie z Balalyk Tepe1023 a ´dalších lokalít) a väčšia i drobná skulptúra 

(Airtam1024, Dalverzintepe1025, Taxila1026, gandhárska1027 či skulptúra Parthskej ríše1028 a 

ďalšie).  
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 okrem informácií z výkopovej správy (Marshall 1951) sú nálezy šperku napríklad popisované v: Σαριφ 1978. 
1020

 Пугаченкова 1966, 144-153. 
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 Толстов 1952, Рис. 28, 30. 
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 Пугаченкова – Pтвеладзе 1978. 
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 Npr. Альбаум 1960, рис. 98, 100. 
1024

 Фахретдинова 1988, 25., Лунева 2005. Рис. 1-2. 
1025

 Пугаченкова – Pтвеладзе 1978. 
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Samostatné kapitoly práce sú venované krátkym zhrnutiam k technikám, výrobe či vplyvom 

rôznych kultúr na stredoázijský šperk. Ďalšia časť práce je venovaná popisu šperku 

nájdeného na jednotlivých lokalitách, prípadne paralelám a pozorovateľným vplyvom, 

s dôrazom na aspekt možného stredomorského zdroja inšpirácie. Rozdelenie šperku v tejto 

časti práce je vytvorené podľa rozmiestnenia na tele (šperk hlavy, šperk nosený na hrudi, 

šperk nosený na rukách a nohách).  

Analyzované šperky sú väčšinou vyrobené zo zlata, ktoré bolo v Strednej Ázii dostupné buď 

prostredníctvom priamych nálezov alebo obchodom so severnejšími územiami, prípadne 

zriedka zo striebra. Jednou zo základných charakteristík stredoázijského šperku je inkrustácia 

farebnými kameňmi, najčastejšie tyrkysmi, granátmi (almandínmi), menej miestne 

dostupným lapisom lazuli z pohoria Badachšan. Použitím týchto kameňov sa dosiahlo 

výrazného farebného efektu šperkov. Väčšina šperkov, tak ako tomu bolo i v Stredomorí, 

vznikla tvarovaním zlatého plechu pomocou rôznych techník a využitím zlatého drôtu, menej 

vlastným odlievaním. Remeselníci, tvorcovia nálezov z nekropoly Tillja Tepe, dosiahli 

majstrovstvo v technikách repoussé v nízkom, strednom i vysokom reléfe, presnom tvarovaní 

zlatého plechu a kameňov do tisícov malých nášivných plieškov i do predmetov s figurálnou, 

florálnou či ornamentálnou výzdobou. Niektoré predmety z tejto lokality boli odliate 

metódou strateného vosku – stratenej textílie, ktorá má pôvod v Číne a môže byť jedným 

z dokladov komunikácie a migrácie rôznych umeleckých tradícií či rovno skupín obyvateľstva. 

Šperk je masívny, množstvo zlata v jednotlivých hroboch je efektné, mnohé prvky 

v pohrebnom ríte i vlastná hrobová výbava nachádza paralely v honosných kurganoch celej 

Eurázie od oblastí Číny, ale hlavne v časovo blízkych sarmatských hroboch severného 

Čiernomoria a na Done (mužské zbrane, insígnie moci – nákrčník, koruny, motív stromov, 

vtákov a vysokej zveri, zrkadlá v ženských hroboch, tvary prsteňov, zlato-tyrkysový štýl 

obecne). Ikonografické motívy, ktoré sa objavujú u šperku, sú kombináciou vplyvov 

z viacerých oblastí a umeleckých tradícií – stredomorskej, indickej, eurázijskej nomádskej, 

perzskej, parthskej či miestnej. Nie vždy je možné z našeho pohľadu a odstupu dvoch tisícročí 

presne interpretovať obraz na jednotlivých šperkoch, ikonografické motívy sa transformujú 

vplyvom rôznych kultúr a získavajú tak nový originálny rozmer. Okrem hlavných motívov je 
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pre tento šperk charakteristické vyplňovanie voľného priestoru priehradkami s vloženými 

tyrkysmi, najčastejšie v tvaroch srdca, roziet, kvapiek, akoby sa remeselníci báli voľného 

priestoru, ale tiež veľké množstvo záveskov v tvare hladkého kruhového disku. Tvarové 

spektrum je široké, objavujú sa klasické formy, populárne v stredomorskom umení, ako 

prstene, náramky, náhrdelníky, ale aj šperky blízke nomádskemu prostrediu elít – koruny (u 

žien i muža, s motívmi stromov, vtákov), nánožníky, nákrčníky, nášivky, opasok, zbrane 

s veľmi bohato zdobenými pošvami. Na druhej strane, náušnice sú pomerne nevýraznou 

skupinou šperku z tejto lokality.  

Nálezy zo šaksko-parthských vrstiev Taxily – Sirkapu predstavujú ďalší početný súbor 

stredoázijského šperku. Šperky sa našli v domoch väčšinou po viacerých kusoch na jednom 

mieste, pravdepodobne boli schované pred nebezpečenstom v období vpádu Kušánov. 

Z celého spektra vynikajú krásne náušnice s amforovitými záveskami, náušnice pijavicovitého 

tvaru a niekoľko typov náhrdelníkov a ozdobných pásov. Šperk z Taxily na rozdiel od Tillja 

Tepe používa inkrustáciu v menšej miere a tiež v iných farebných kombináciach. Populárny je 

znova tyrkys, ale býva často doplnený bielym ortoklasom. Prevedenie šperku je jemnejšie, 

s väčším dôrazom na detail, v duchu zdobnosti blízkej indickému prostrediu, ale s jasným 

vzťahom k helénistickému dedičstvu vo formách a ikonografii. Okrem nálezov šperku 

pochádza z Taxily aj súbor foriem, ktoré boli používané pri výrobe šperku, hlavne jeho 

tvarovaní zo zlatého plechu. Medzi motívmi nájdeme presne tie tvary, ktoré sa potom 

objavujú u skutočného taxilského šperku. Dve formy v Taxile v tvare šupinatej ryby našli 

svoju paralelu u nálezu z Begramu, datovanú do rovnakého obdobia 1. stor. n. l. Sú tak 

dôkazom o prenose motívov medzi jednotlivými územnými časťami Strednej Ázie, či už by sa 

v tomto prípade jednalo o migráciu umeleckého motívu, remeselníka, alebo jeho žiaka. 

Zlaté šperky z Dalverzintepe netvoria početný súbor. Spoločne so zlatými polotovarmi 

pochádzajú tiež zo sídelného kontextu. Okrem náušníc a náhrdelníkov jednoduchých tvarov, 

populárnych v celej Strednej Ázii, poskytla lokalita dva výnimočné šperky. Oba nachádzajú 

paralely u ikonografických zobrazení – retiazkový náhrdelník s objímkami, nosenými vpredu, 

(saltire u F. Tissot) i nákrčník s druhotne použitou gemou s Heraklom, známy 

z indoparthských či parthských mincí.  

Ďalšie nálezy z ostatných lokalít Baktrie, Gandháry či priľahlých častí oblasti dotvárajú obraz 

šperku kultúrne rozmanitej oblasti, ktorá ale v drobnom umení vykazuje mnohé podobné, 

často sa opakujúce prvky. Tieto formy a prvky nie sú obmedzené iba na honosný šperk, ale 
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nájdeme ich aj v šperku z bežného materiálu. Potvrdzuje sa teda aspoň čiastočne fakt, ktorý 

prenesene platí i do dnešných dní – a síce že bežné formy ozdôb, ktoré si mohli dovoliť širšie 

vrstvy obyvateľov, kopírovali žiadané tvary „módnych“ honosných šperkov. Jedným 

z dokladov tejto inšpirácie sú nálezy bronzových či medených amforovitých príveskov 

náušníc z Begramu, ktoré pripomínajú svoje prepracované zlaté vzory zTaxily, alebo amforky 

z pohrebísk južného Tadžikistanu vo viac provinčnom prevedení. Rovnako môžeme 

pozorovaž zhodné ornamenty, vyskytujúce sa u nálezov z lokalít Baktrie i Gandháry. Otázkou 

rovnako zostáva, či vôbec môžeme hovoriť o baktrijskej šperkárskej škole (pojem používa 

napríklad V. Luneva)1029, alebo by bolo vhodnejšie používať viac komplexný pojem 

stredoázijská šperkárska škola.  

Stredoázijské šperky vykazujú inšpiráciu stredomorskou kultúrou v niekoľkých rovinách: 

v použití výrobných a dekoračných techník, prevzatí či prežívaní vybraných tvarov šperku 

a tiež v oblasti ikonografie (od jednoduchých motívov po inšpiráciu z mytológie; priamym 

prevzatím motívu či jeho transformáciou k miestnym pomerom).  

V šperku Strednej Ázie sa často vyskytujú retiazky jednoduchého typu loop-in-loop, ktoré sú 

veľmi pravdepodobne jedným z vplyvov stredomorského šperkárstva. Retiazka sa objavila 

buď ako samostatný šperk, alebo najčastejšie vo forme krátkych retiazok u náušníc, na 

ktorých visia závesky. Výzdobnými technikami, ktoré sa presadili v tejto oblasti 

prostredníctvom antických šperkov, sú filigrán a granulácia. Použitie granulácie u 

helénistického a súčasného rímskeho šperku zase nie je tak časté. Hlavne granulácia sa 

vyskytuje hojne u šperkov z Tillja Tepe i Taxily, k vytváraniu jednoduchých vzorov či 

k pokrytiu celej plochy záveskov, alebo ako obruba okolo priehradok.  

Z predstavených nálezov pochádza niekoľko typov šperku, ktoré sú priamo prevziate zo 

spektra antických ozdôb. Zrejmé je to v prípade náušníc kruhového tvaru, ukončených na 

jednej strane figúrkou či hlavičkou. Tento typ náušníc je jedným z najpopulárnejších 

v helénizme, zo Strednej Ázie pochádza niekoľko exemplárov – s figúrkou Erota, stočeného 

do tvaru náušnice, alebo s protómou sfingy. Druhým, široko rozšírený typom náušnice, alebo 

presnejšie jej prívesku, je amforka s držadlami vo forme delfína, ktorý u niekoľkých 

exemplárov svojím schematickým prevedením pripomína špirálu. Znova helénistickým 

umením inšpirovaný tvar sa v Strednej Ázii dočkal prevedenia rôznej kvality nielen v zlate 
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skombinovanom s farebnými kameňmi, ale aj v lacnejších kovoch. Väčšina príkladov zo 

Strednej Ázie pochádza z 1. stor. n. l. a dokazuje tak lokálne pretrvanie obľuby tohto tvaru 

náušníc aj po skončení helénizmu. K najkrajším šperkom oblasti vôbec patria amforovité 

prívesky náušníc s Erotkami na morských drakoch, ktoré sa našli v Taxile. Nájdeme na nich 

prakticky väčšinu antických prvkov, obľúbených v srdci Ázie – granuláciu, jednoduché 

retiazky loop-in-loop, rozety, srdcovité priehradky, prívesok v tvare amforky, Erotka na 

hippokampoch, Erotka ležiaceho na rozete. Ďalšie typy náušníc takisto môžu nadväzovať na 

stredomorské vzory, napríklad terčovité náušnice s príveskami, pijavicovité náušnice so 

zvláštnym príveskom a Heraklovým uzlom, konkávne závesky náušníc so záveskami a 

náušnice s horizontálnou tyčinkou, pripomínajúce typ populárny v rímskom šperku od 

raného cisárstva, ktoré ale majú svoj pôvod pravdepodobne na Blízkom Východe. Motívom, 

ktorý odkazuje na helénistické šperkárske dedičstvo, je Heraklov uzol. Vyskytol sa na 

niekoľkých šperkov, u opaskov či náušníc. 

Náhrudné šperky taktiež nachádzajú paralely v stredomorských príkladoch, aj keď pôvodný 

vzor je čiastočne transformovaný. Príkladom sú pektorály s dlhými príveskami, ktoré sa našli 

v Tillja Tepe i Taxile. Pre všetky je charakteristické pravidelné striedanie motívu kruhov 

(alebo roziet) a obojstranne konkávnych motívov (označované ako polmesiace, snopy, či 

palmety a lotos-palmety). V Taxile sú dokonca kruhové prívesky koncipované ako dva do 

oblúku skrútené delfíny. V antickom šperku sa náhrdelníky vytvorené z podobných motívov 

objavovali i v klasickom období. Druhým výrazným typom náhrdelníku sú tri príklady z Tillja 

Tepe, zložené z dutých zlatých koráliek, niekedy zdobených granuláciou, s koncovými 

kužeľovitými korálkami. Tie síce v menších rozmeroch, ale takisto nachádzajú svoje paralely 

v ranejších nálezoch z Thrákie, Čiernomoria alebo ďalších oblastí. 

Taxila poskytla aj ďalšiu zaujímavú skupinu šperkov, ozdobné pásy zložené z rovnakých, do 

seba zapadajúcich plieškov, perforovaných na zahnutých okrajoch k prišitiu či navlečeniu. 

Pliešky majú tvar pripomínajúci dvojitý polmesiac, schematického vtáčika či volúty. Tieto 

pásy mohli byť použité ako náhrdelník, opasok či ozdoba hrude. Pliešky rovnakých tvarov boli 

nájdené aj v Tillja Tepe. Tu, našité blízko krku zomrelej ženy, tvorili výzdobu, podobnú 

náhrdelníku, ktorá smerovala k centrálnemu elementu, aplike v tvare bohyne Afrodité. 

Nálezy plieškov pochádzajú i z ďalších lokalít, presným ikonografickým prameňom je potom 

zobrazenie na skulptúre s muzikantkami z Airtamu. Pliešky sú tu použité ako nášivky, 
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zdobiace odev na rukávoch. Nálezy podobného charakteru pochádzajú aj z Egypta, 

v Stredomorí sa napríklad tieto typy plieškov vyskytli v dobe bronzovej a tvorili náhrdelník. 

Ikonografickým motívom, ktorý by mohol tiež vychádzať z antických predloh, je srdce, či 

štylizovaný brečtanový list, blízky Dionýzovi (spomeňme si na Dionýza s brečtanovou 

korunou od Kleofradovho maliara z Mníchova). Priehradky tohto tvaru sú u stredoázijského 

šperku veľmi rozšírené, buď samostatne, alebo zostavené lúčovito do podoby rozety. Tieto 

priehradky sú najčastejšie vyplnené tyrkysom. Motív srdca nachádzame nielen na šperkoch, 

ale určite bol obľúbený aj na látkach, dokladom je vertikálny lem spodného odevu na soche 

Kanišku zo Surch Kotal, či na vrchnom odeve postavy na kušánskej terakotovej doske 

z Metropolitného múzea. Podobné priehradky sa objavujú aj na šperkoch z Čiernomoria. 

Okrem toho sa v šperku využívajú ďalšie antické dekoračné motívy, ako lotosy, palmety, ich 

kombinácie, rozety rôznych typov i vajcovec. 

Spektrum náhrudného šperku doplňujú stredne dlhé retiazky, ústiace vpredu do 

ornamentálnych objímiek či častí v podobe protóm (i vo forme puttov), ktoré medzi sebou 

držia centrálny medailón. Tieto šperky sú známe hlavne zo zobrazení na gandhárskej 

skulptúre, priamym nálezom je vyššie spomenutý náhrdelník so zlatými objímkami 

z Dalverzintepe. F. Tissot tento šperk, saltire, dáva do súvislosti s príkladom náhrdelníku 

s gryfmi z kurganu Sladkovski. V tejto súvislosti je možné zmieniť i cylindrické prívesky či 

amulety, ktoré sa objavujú tiež na niektorých mužských gandhárskych sochách ako súčasti 

diagonálneho náhrdelníku. Nálezy pochádzajú z niekoľkých lokalít v Strednej Ázii, napríklad 

Taxily, a tiež v niekoľkých príkladoch z oblasti severovýchodného Čiernomoria. 

Samostatnú kapitolu potom tvoria prstene a gemy. Prstene boli populárnym šperkom 

v bežných i drahých materiáloch. Zlaté honosné príklady, vyrobené zo zlatého plechu, majú 

často masívne telo, rozširujúce sa plynulo k lôžku s vloženým farebným kameňom 

s výzdobou v negatívnom reliéfe, a pripomínajú helénistické tvary prsteňov. Príbuzné 

prstene pochádzajú z čiernomorských lokalít - Artjuchovského kurganu a Gorgippie. Ďalšie 

tvary prsteňov s odsadeným lôžkom sa potom objavujú v Taxile. Z nej pochádza i 

prelamovaný široký prsteň zdobený granuláciou a filigránom do tvaru úponkov a strapcov 

viniča. Gemy boli tiež obľúbeným ozdobným i účelným predmetom. Z oblasti pochádza 

niekoľko kvalitných prác, ktoré mohli byť importované z gréckeho prostredia (vtáčí gryf 

z Tillja Tepe, scéna Erota a Psyché s malým Erotkom), ale tiež miestne hrubšie, dosť 
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schematické práce, odzrkadľujúce mnohokrát inšpiráciu zo stredomorskej mytológie, 

niekedy sprostredkovane cez zobrazenia na lokálnych minciach. Napríklad na gemách z Tillja 

Tepe je najviac zobrazovanou bohyňa Athéna. Gemy sú využívané tiež druhotne, v mužskom 

hrobe z Tillja Tepe sa našiel nákrčník s vloženou kameou s mužským profilom (možno 

gréckobaktrijská práca), u nákrčníku z Dalverzintepe potom intaglia s profilom Herakla. 

Typom šperku, ktorý sa objavuje v helénistickom Stredomorí aj Strednej Ázii, sú retiazky 

alebo ozdobné pruhy, umiestnené diagonálne na hrudi a spojené medzi prsiami. 

Ikonografické doklady nosenia šperku nájdeme u predmetov v indickej tradícii (napríklad 

slonovinové rezby z Begramu), ale tiež u zobrazení antických či iných mytologických postáv – 

Afrodity, Erota, pani zvierat. 

Okrem typov šperku, ktoré odkazujú na antickým prostredím obľúbené formy, sa v Strednej 

Ázii objavujú ozdoby, ktoré sú Stredomoriu cudzie, alebo prinajmenšom nie bežné. O to viac 

prekvapí, že práve na týchto šperkoch sa objavujú mytologické scény či postavy, ktoré sú 

viditeľne príbuzné svojich antických predloh. Sú to napríklad párové doštičkové spony a 

spánkové závesky z Tillja Tepe či zlaté apliky z tej istej lokality a Taxily.  

Na väčšine nájdených aplík – väčších nášiviek zo zlatého plechu, ktoré v prípade Tillja Tepe 

boli centrálnym elementom náhrudnej výzdoby, bola spodobená Afrodíta. Bohyňa krásy a 

lásky, jej príbuzní alebo symboly je prirodzene spájaná s šperkom aj v stredomorskom umení. 

V menej definovateľnej podobe je možné Afrodítu rozpoznať u šperkov jako ženskú hlavičku, 

obľúbený motív u náhrdelníkov a náušníc. U šperku, pochádzajúceho z oblasti Strednej Ázie, 

sa motív nahej či polonahej ženskej postavy nadväzujúci na helénistické predlohy objavuje 

práve na týchto zlatých reliéfnych doštičkách. Námet je na všetkých doštičkách podobný, 

polonahá ženská postava s malým Erotkom alebo bez neho sa opiera o stĺpik. Prídavkom 

k typickej ikonografii sú v Strednej Ázii krídla a bohaté šperky či znamienko na čele. Skupina 

týchto aplík s bohyňou v uvoľnenom postoji pripomína tiež skupinu dekoratívnych 

helénistických sošiek a terakot populárnych v období helénizmu. Vysvetlením pre prvok 

krídel može byť spojenie Afrodité a Psyché, ktoré nazančuje Boardman, prípadne existencia 

východnej obdoby bohyne, ktorá získala pri transformácii nový atribút – krídla. Niektoré 

myrinské terakoty s vlajúcim plášťom na pozadí tela pripomínajú jednu z aplík, 

pochádzajúcich z Taxily.  
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Okrem zobrazení so svojou matkou sa Eros objavuje v stredoázijskom šperku aj samostatne, 

prípadne so svojou ženou Psyché. Jedným z príkladov zlatá aplika s Erotom a Psyché či 

kvalitná gema z Taxily – Sirkapu. Eros na rybe podobnej delfínovi je i motívom z ďalšej 

dvojice párových spôn z Tillja Tepe. Voľná adaptácia antického motívu sa odklonila od 

originálov šupinatou rybou, či šperkami ozdobeným Erotkom. Podobným motívom, tentoraz 

z taxilskej náušnice, je Eros jazdiaci na morskom drakovi. Na tej istej náušnici je potom 

zobrazený ešte raz, ako malé dieťa, ležiace v rozete. Ako už bolo spomenuté vyššie, delfín sa 

tiež v taxilskom šperku vyskytuje aj samostatne u náhrdelníkov či ako držadlo nádobiek u 

amforovitých príveskov náušníc z viacerých lokalít. Vodnú ríšu zastupuje ešte jeden 

ikonografický motív, ktorý sa nachádza na niekoľkých plieškoch, zdobiacich pravdepodobne 

plášť pochovanej ženy v Tillja Tepe. Mužská postava, s dolnou časťou tela v podobe listov, 

drží v ruke veslo a okolo krku má rybu. Tvor je interpretovaný ako Triton.  

Okrem okruhu bohyne Afrodity sa na párových sponách objavil i ďalší z olympských bohov – 

Dionýzos. Ten spoločne s Ariadné sedí na fantastickom tvorovi, podobnom levovi. V ruke drží 

kantharos, z ktorého nalieva víno do rhyta, držaného na zemi ležiacim Silénom. Súčasťou 

scény je tiež Niké s vencom. Ďalšia scéna s vojakom v gréckej zbroji je ďalším príkladom 

inšpirácie antickým umením. 

Dizertačná práca predstavila typové spektrum stredoázijských šperkov, datovaných hlavne 

do obdobia prvých storočí nášho letopočtu. Je možné zhodnotiť, že honosný šperk 

pochádzajúci z územia Strednej Ázie vykazuje vo svojom prevedení 

a používaných ikonografických motívoch vstrebané inšpirácie z mnohých zdrojov. Ich veľká 

časť má svoj základ v umení antického Stredomoria, nomádskom zvernom štýle a umení 

perzsko-parthskom. Tieto šperky vykazujú silné väzby na antické umenie predovšetkým 

helénistického obdobia, ktoré sa na území zachovali či vyvíjali vlastným smerom aj po 

skončení helénizmu. Obecne môžeme povedať, že šperk z územia Strednej Ázie má v období 

okolo prelomu letopočtov originálny charakter, ktorý je výsledkom vstrebávania a 

organického pretvárania prvkov rôznych kultúr. 
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Katalóg honosných šperkov Strednej Ázie 
 

Náušnice, prívesky náušníc, záušnice 

 

1. Náušnica geometrická (tab. I.1) 

Náušnica sa skladá z dvoch častí – neuzavretého malého krúžku s rozšírenými koncami a 

príveskom, kterého dolná časť pripomína tvar lodičky. Prívesok je dutý,vytvorený z dvoch 

spojených častí, v dolnej časti hladký, po stranách zdobený granuláciou a priehradkami, 

vytvárajúcimi geometrické tvary, ktoré v minulosti mohli byť vyplnené sklenou pastou alebo 

vykladané kameňmi.  

Rozmery: 2,9 x 2,4 cm, váha 19,38 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob I – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 227, no. 7 

 

2. Malé kruhy s rozšírenými koncami (tab. I.2) 

Hladké kruhy vyrobené zo zlata, majú rozšírené konce podobne ako náramky alebo 

nákrčníky. Mohli byť nosené ako náušnice alebo záušnice.  

Rozmery: dĺžka 7 cm, priemer tela 0,5 cm, u rozšírených koncov 1,1 cm, celková váha 65 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob III – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datace: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 245, no. 75 

 

3. Náušnice so srdcovou priehradkou (tab. I.3) 

Náušnice jednoduchého tvaru. Ich telo tvorí hladký zlatý kruh kruhového prierezu, ktorý 

doplňujú dve priehradky s vloženým tyrkysom – jedna v tvare štvorca, druhá v tvare srdca.  

Rozmery: obvod náušnice 7,2 cm, váha 26 g 

Materiál: zlato, tyrkys 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob V – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datace: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 
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Lit.: Sarianidi 1985, 252, no. 2 

 

4. Náušnice s Erotkami (tab. I.4) 

Telo dvojice identických zlatých náušníc sa skladá z hladkej zlatej tyčinky, ohnutej do 

kruhového tvaru. Tyčinka sa na jednom konci trúbkovito rozširuje, druhá strana je rozšírená 

do figúrky nahého Erotka. Telo Erotka sa ohýba podľa kruhového tvaru náušnice, nad 

plecami sú drobné priehradky, ktoré naznačujú krídla. Na čele má malú priehradku v tvare 

polmesiaca. Telo náušnice je doplnené navlečeným krúžkom profilovaným akoby bol 

vytvorený z dvoch radov koráliek.  

Rozmery: dĺžka 7 cm, priemer 1,5 cm, celková váha 43,65 g  

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob VI – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datace: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 252, no. 2 

 

5. Zlatý závesok náušnice v tvare amfory (tab. III.14) 

Horná polovica prívesku sa spája s dolnou pomocou krúžku. Vrchnú časť tvorí rozetka so 

šiestimi okvetnými lístkami, časť z nich je vyplnená granuláciou. K rozetke sa dole pripája 

amfora z tyrkysu s rúčkami v tvare schematických delfínov. Telo amfory je zdobené 

granuláciou v trojuholníkoch a pri dne nádoby. Z chvostov delfínov visia štyri retiazky so 

zavesenými perlami.  

Rozmery: dĺžka 4,32 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato,tyrkys, perly 

Lokalita: Taxila (Gandhára), Bhir 

Datácia: 3./2. stor. pred n. l. 

Uložené v: Múzeum Taxila, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 621 - 623, 1. 

 

6.  Masívny závesok náušnice amforovitého typu (tab. III.15) 

Vrchná časť závesku sa skladá zo zlatého pravouhlého rámu, do ktorého je vložená rozeta so 

štyrmi okvetnými lístkami srdcovitého tvaru, tie sú po celom povrchu ozdobené granuláciou. 

Lístky sa na rám napájajú trojpriehradkami s hrotmi, vyplnenými tyrkysom alebo tyrkysovou 

pastou. V rohoch rámu sú umiestnené štyri menšie rozetky so šiestimi oblými lístkami a 

stredovou kruhovou priehradkou. V centrálnom kvete je umiestnených niekoľko ďalších 

sústredných kvetov, na ktorých leží malý Eros. V spodnej časti sa pomocou kruhového háčiku 



193 

 

a trubičky pripája vlastný amforovitý prívesok, ktorého telo je rozdelené zlatými 

priehradkami, vyplnenými tyrkysovou pastou. Detaily amforky sú zdobené granuláciou, na 

podstavu sa pripájajú zlaté guličky roznej veľkosti. Držadlá amforky tvoria odliate figúrky 

pomerne vysokej kvality, Erotkovia jazdiaci na ketoch.  

Rozmery: dĺžka 11,1 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, tyrkys, perly 

Lokalita: Taxila (Gandhára), Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum Taxila, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 623 - 624, 2. 

 

7. (a, b) Diskovité prívesky náušníc – pár (tab. I.5) 

Prívesky náušníc s diskom zo zlatého plechu, ktorý je zdobený vybíjaným dekorom sústredne 

okolo centrálnej časti disku, ale tiež priletovanými drotikmi či guličkami. V hornej časti je 

pripevnená časť, ktorá bola blízka k uchu, vo forme troch priehradok, pripomínajúca ľaliu. 

V strede disku bola priehradka, pravdepodobne ozdobená vloženým tyrkysom. K dolnej časti 

disku je pripevnených päť krúžkov s visiacimi retiazkami. Na ich koncoch sú pripevnené 

hladké guličky zo zlata. Niektoré z nich dnes chýbajú.  

Rozmery: priemer disku 3,18 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila (Gandhára), Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum Taxila, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II, 624, 3 - 4. 

 

8. (a, b) Diskovité prívesky náušníc – pár (tab. I.6) 

 

Prívesky náušníc s diskom zo zlatého plechu, ktorý je zdobený vybíjaným dekorom sústredne 

okolo centrálnej časti disku, ktorý tvorí rozeta, ale tiež priletovanými drotikmi či guličkami. 

V hornej časti je pripevnená časť, ktorá bola blízka k uchu, vo forme troch priehradok, 

pripomínajúca ľaliu. V strede disku bola priehradka pravdepodobne ozdobená vloženým 

tyrkysom. K dolnej časti disku sú pripevnené štyri krúžky s visiacimi retiazkami. Na ich 

koncoch sú pripevnené guličky zo zlata s malými nažkami alebo šípmi. Niektoré z nich dnes 

chýbajú. Dvojica sa našla na rovnakom mieste ako predchádzajúca dvojica. 

Rozmery: priemer disku 3,18 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila (Gandhára), Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 
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Uložené v: Múzeum Taxila, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II, 624, 5 - 6. 

 

9. (a, b) Náušnice – prívesky s horizontálnym pásikom (tab. II.7) 

Prívesok náušnice zo zlatého plechu sa skladá z horizontálne položenej tyčinky, zdobenej 

kruhovými jamkami. Na jej spodnej strane je pripevnených päť očiek, na ktoré sú pripevnené 

retiazky s diskami. Zvrchu sa k tyčinke pripája polmesiac a tri kruhy, pripomínajúce trojlístok, 

taktiež zo zlatého plechu. 

Rozmery: výška prívesku 2,55 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila (Gandhára), Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum Taxila, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II, 624, 7 - 8. 

 

10. (a, b) Náušnice (pár) pijavicovitého typu 

 

Základ náušnice tvorí dutý pijavkovitý krúžok, ktorý je v strednej časti pomerne hrubý. Oba 

konce krúžku sú spojené motívom Héraklovho uzlu, pripevneného pomocou malého pántu, 

ozdobeného rozetkou s piatimi okvetnými lístkami v tvare srdiečok, vyloženými sklenou 

pastou alebo tyrkysom. Na základný krúzok je pohyblivo pripojený prívesok pomocou pásiku 

z dvoch radov zlatých guličiek. Prívesok má približne strapcovitý tvar, celý jeho povrch je 

ozdobený drobnou hranuláciou. Spodná časť jednotlivých výbežkov strapca tvoria väčšie 

guličky zlata, tvoriace malé hrotité zhluky.  

 

Rozmery: dĺžka 9,2 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, tyrkys 

Lokalita: Taxila (Gandhára), Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum Taxila, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II, 624 - 625, 9 - 10. 

 

11. (a, b) Náušnice (pár) pijavicovitého typu (tab. II.9) 

 

Základ náušnice tvorí dutý pijavkovitý krúžok, ktorý je v strednej časti hrubý. Oba konce 

krúžku sú ukončené objímkou s pruhmi a spojené motívom Héraklovho uzlu, pripevneného 

pomocou malého pántu, ozdobeného bustou ženy na lotosovom kvete. Na základný krúzok 

je pohyblivo pripojený prívesok pomocou pásiku z troch radov zlatých guličiek. Prívesok má 

približne strapcovitý tvar, jeho povrch je ozdobený drobnými hviezdičkami.  
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Rozmery: dĺžka 12,37 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila (Gandhára), Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum Taxila, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II, 625, 11 - 12. 

 

12. (a, b) Náušnice (pár) pijavicovitého typu 

 

Základ náušnice tvorí dutý pijavkovitý krúžok, ktorý je v strednej časti pomerne hrubý. Oba 

konce krúžku sú spojené motívom Héraklovho uzlu, pripevneného pomocou malého pántu. 

Na základný krúzok je pohyblivo pripojený prívesok pomocou pásiku z dvoch radov zlatých 

guličiek. Prívesok má približne strapcovitý tvar, celý jeho povrch je ozdobený drobnou 

hranuláciou.  

 

Rozmery: dĺžka 9,2 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila (Gandhára), Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum Taxila, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II, 625, 13 - 14. 

 

13. (a – j) Náušnice pijavicovitého typu (11 podobných kusov, príklad tab. II.8) 

 

Základ náušnice tvorí dutý pijavkovitý krúžok, ktorý je v strednej časti pomerne hrubý. Oba 

konce krúžku sú spojené motívom Héraklovho uzlu, pripevneného pomocou malého pántu. 

Na základný krúzok je pohyblivo pripojený prívesok pomocou pásiku z dvoch radov zlatých 

guličiek. Prívesok má približne strapcovitý tvar.  

 

Rozmery: dĺžka náušníc 6 – 7,6 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila (Gandhára), Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum Taxila, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II, 625, 15 - 25. 
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14. (a, b) Prívesky náušníc v tvare konkávnej rozety so záveskami (tab. II.10) 

 

Prelamované prívesky náušníc konkávneho tvaru, ktoré majú tvar rozety, v strede majú 

priehradky v tvare srdca, ktoré mohli byť vyplnené sklenou pastou či farebnými kameňmi. 

K okrajom okvetných lístkov je pripevnených šest retiazok s malými zvončekmi na koncoch.  

 

Rozmery: dĺžka príveskov 6,7 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila (Gandhára), Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum Taxila, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II, 625, 26 - 27. 

 

15. (a – c) Prívesky náušníc v tvare konkávnej rozety so záveskami (tab. II.10) 

 

Prelamované prívesky náušníc konkávneho tvaru, ktoré majú tvar rozety, v strede majú 

priehradky v tvare srdca, ktoré mohli byť vyplnené sklenou pastou či farebnými kameňmi. 

K okrajom okvetných lístkov je pripevnených šest retiazok s malými zvončekmi na koncoch.  

 

Rozmery: dĺžka príveskov cca 6,7 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila (Gandhára), Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum Taxila, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II, 625, 28 - 30. 

 

16. (a – r) Náušnice jednoduchého tvaru so špirálovou výzdobou (17 ks, tab. II.11) 

 

Náušnice vytvorené zo zlatého drôtu, ktoré majú telo čiastočne obmotané špirálou z drôtu 

menšieho priemeru.  

 

Rozmery: priemer cca 1,5 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila (Gandhára), Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum Taxila, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II, 625 - 626, 31 - 47. 
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17. (a – c) Náušnice jednoduché s rozšírením spodnej časti a zlatými guličkami (tab. 

II.12) 

 

Tri náušnice zo zlata majú jednoduchý tvar, ktorý sa v dolnej časti rozširuje od stredového 

pruhu. Sem je pripevnený pyramidálny zhluk z okrúhlych zlatých guličiek. V hornej časti sa 

náušnica otvára pomocou pohyblivého kĺbu.  

Rozmery: priemer cca 2,2 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila (Gandhára), Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum Taxila, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II, 626, 48 - 51. 

 

18. Náušnica podobá typu a baule 

 

Zlatá cylindrická náušnica s reliéfnymi pruhmi na povrchu, ktoré pripomína typ a baule, 

populárny v Etrúrii.  

 

Rozmery: dĺžka cca 0,8 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila (Gandhára), Bhir 

Datácia: posl. štvrtina 4. stor. pred n. l. 

Uložené v: Múzeum Taxila, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II, 626, 52. 

 

19. Náušnica v tvare hada 

 

Jednoduchá malá náušnica zo striebra, ktorej telo má tvar hada.  

 

Rozmery: dĺžka cca 2 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila (Gandhára), Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum Taxila, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II, 626, 53. 
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20. Náušnica cylindrického tvaru (tab. II.13) 

 

Telo zlatej cylindrickej náušnice je na povrchu zdobené jemnou sieťkou z tenkých nitiek kovu, 

ktoré vytvárajú pravidelné vzory zo štvorlístkových kvetov. V centre každého kvetu je 

miniatúrna šesťlístková rozetka, vytvorená pomocou granulácie. Predpokladá sa, že 

k náušnici patril ešte ďalší, dnes už stratený závesok, ktorý mohol byť prichytený na opačnú 

stranu valca ako háčik.  

 

Rozmery: 3 x 1,4 cm, váha 9,05 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Dalverzintepe (Baktria), dnešný Uzbekistan 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum starožitností a šperkov (Музей антиквариата и ювелирного искусства) 

Taškent 

Lit.: Пугаченкова 1978, 202. 

 

21. Náušnica trojuholníkového tvaru (tab. II.13) 

Náušnica zo zlatého drôtu je ohnutá do tvaru trojuholníka, konce sú špirálovito obmotané 

tenším drôtom. 

 

Rozmery: priemer cca 1,5 cm (odhad), váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Dalverzintepe (Baktria), dnešný Uzbekistan 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum starožitností a šperkov (Музей антиквариата и ювелирного искусства) 

Taškent 

Lit.: Пугаченкова 1978, 202. 

 

22. Náušnica pijavicovitého tvaru (tab. II.13) 

Náušnica má oválne telo, ktoré sa rozširuje v spodnej časti a pripomína tak pijavicovité 

náušnice. Rozšírená časť tela je obmotaná  tenším drôtom. 

 

Rozmery: priemer cca 1,5 cm (odhad), váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Dalverzintepe (Baktria), dnešný Uzbekistan 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum starožitností a šperkov (Музей антиквариата и ювелирного искусства) 

Taškent 

Lit.: Пугаченкова 1978, 202. 
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23. (a, b) Amforovité závesky náušníc (tab. III.16) 

 

Závesky náušníc amforovitého tvaru, držadlá amforiek sú v tvare štylizovaných delfínov. 

 

Rozmery: dĺžka cca 1 x 4,5 a 1 x 3,8 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, bronz, tyrkys, mušľovina 

Lokalita: BM-V (Baktria), južný Tadžikistan 

Datácia: 1. – 2. stor. n. l. 

Uložené v: neznáme 

Lit.: Зеймаль 1985, 106, 270 - 271 . 

 

24. (a, b) Amforovité závesky náušníc (tab. III.17) 

 

Závesky náušníc amforovitého tvaru, držadlá amforiek sú v tvare štylizovaných delfínov. 

 

Rozmery: 1,5 x 2,6 cm, 1,3 x 2,3 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, sklená pasta 

Lokalita: Ittifok (Baktria), južný Tadžikistan 

Datácia: 1. – 2. stor. n. l. 

Uložené v: neznáme 

Lit.: Зеймаль 1985, 114, 314. 

 

 

25. Kruhová náušnica s protómou sfingy (tab. IV.19) 

 

Náušnica jednoduchého kruhového tvaru, jedna časť je zahrotená, druhý koniec tvorí 

protóma sfingy. Kruh náušnice je obmotaný drôtom. Sfinga má detaily krídel a tela 

zvýraznené filigránom. 

 

Rozmery: dĺžka 3,5 x 2,2 cm, váha neznáma 

Materiál: elektrum 

Lokalita: BM-V (Baktria), južný Tadžikistan 

Datácia: 2. – 1. stor. pred n. l. 

Uložené v: neznáme 

Lit.: Зеймаль 1985, 99, 252. 

 

26. (a, b) Náušnice s amforovitými príveskami (pár, tab. IV.18) 

 

Pár náušníc s príveskami v tvare amforiek. Vlastný krúžok náušnice je jednoduchý, v prednej 

časti má štylizovaný Heraklov uzol. Amforky sa nedochovali kompletné, ale bez tela, zostala 

iba stredová os zo zlatého drôtu. 
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Rozmery: dĺžka cca 1,5 x 2,5 a 1,4 x 2,3 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, bronz, sklená pasta, mušľovina 

Lokalita: BM-V (Baktria), južný Tadžikistan 

Datácia: 1. – 2. stor. n. l. 

Uložené v: neznáme 

Lit.: Зеймаль 1985, 106, 273 - 274. 

 

27. (a, b) Náušnice s príveskami v tvare kohútov (pár, tab. IV.20) 

 

Náušnice zo zlatého plechu, vytvarované do podoby kohútov s hrebienkom a krídlami z troch 

prepletaných retiazok. Krúžok náušnice je strieborný.  

 

Rozmery: 2,3 x 3,1 cm, 2,3 x 3,5 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, sklená pasta 

Lokalita: Ksirov, ograda 5, južný Tadžikistan 

Datácia: 1.pred n. l.  – 2. stor. n. l. 

Uložené v: neznáme 

Lit.: Зеймаль 1985, 108 - 109, 284. 

 

28. Prívesok náušnice sférického tvaru (tab. IV.21) 

 

Zlatý prívesok náušnice v tvare sieťky, ktorá uzatvára korálku z tmavšieho materiálu. 

V hornej časti sa nachádza očko, dole zhluk zlatých guličiek pyramidálního tvaru. 

 

Rozmery: 1 x 2,4 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, mušľovina, kameň tmavej farby 

Lokalita: BM-V, južný Tadžikistan 

Datácia: 1. – 2. stor. n. l. 

Uložené v: neznáme 

Lit.: Зеймаль 1985, 106, 272. 

 

29. Jednoduchá náušnica s priehradkami (tab. IV.22) 

 

Zlatá náušnica s jednoduchým zahnutým háčikom zo zlatého drôtu, na ktorý sú pripevnené 

dve zlaté priehradky v tvare krúžku a zahnutej kvapky. Obe priehradky sú po okraji lemované 

granuláciou. Ich výplň sa stratila. 

 

Rozmery: dĺžka 3,95 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Ksirov III, ograda 9, južný Tadžikistan 
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Datácia: 1.pred n. l.  – 2. stor. n. l. 

Uložené v: neznáme 

Lit.: Зеймаль 1985, 109, 285. 

 

 

30. Jednoduchá náušnica s priehradkami (tab. IV.22) 

 

Zlatá náušnica podobná predchádzajúcej s jednoduchým zahnutým háčikom zo zlatého 

drôtu, na ktorý sú pripevnené dve zlaté priehradky v tvare krúžku a zahnutej kvapky. Obe 

priehradky sú po okraji lemované granuláciou. Jedna z priehradok je vyplnená tyrkysom, 

druhá pravdepodobne granátom. K náušnici je v dolnej časti pripevnený prívesok v tvare 

hladkého disku. 

 

Rozmery: dĺžka 5,9 cm s príveskom, váha neznáma 

Materiál: zlato, tyrkys, granát (?) 

Lokalita: Ksirov III, ograda 19, južný Tadžikistan 

Datácia: 1.pred n. l.  – 2. stor. n. l. 

Uložené v: neznáme 

Lit.: Зеймаль 1985, 109, 286. 

 

31. (a, b) Náušnice s rozširujúcimi sa koncami (pár, tab. IV.23) 

 

Pár zlatých náušníc jednoduchého kruhového tvaru. Hladký kruh sa na koncoch trúbkovito 

rozširuje. Konce sú zomknuté k sebe. Časť náušníc je vyrobená z bronzu, dnes je s koróziou. 

 

Rozmery: priemer 2,5 a 2,6 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tupchona, pogr. 263, južný Tadžikistan 

Datácia: 4. – 5. stor. n. l. 

Uložené v: neznáme 

Lit.: Зеймаль 1985, 111, 296. 

 

32. Náušnica kruhová s obmotaným telom (tab. V.24) 

 

Malá zlatá náušnica kruhového tvaru s hladkým telom, časť tela je špirálovito bmotaná 

zlatým drôtikom. 

 

Rozmery: priemer 1,7 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tup-chona, pogr. 140, južný Tadžikistan 

Datácia: 1. - 2. stor. n. l. 
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Uložené v: neznáme 

Lit.: Зеймаль 1985, 111, 297. 

 

 

33. Jednoduchá náušnica s priehradkami (tab. V.25) 

 

Náušnica s jednoduchým háčikom a telom vytvoreným zo zhluku čtyroch priehradok 

kruhového a kvapkovitého tvaru. Priehradky sú lemované granuláciou. Boli vyplnené sklenou 

pastou. 

 

Rozmery: 1,3 x 1,7 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, sklená pasta 

Lokalita: Saksanochur, južný Tadžikistan 

Datácia: 1. - 2. stor. n. l. 

Uložené v: neznáme 

Lit.: Зеймаль 1985, 111, 297. 

 

 

34. Náušnica s Erotkom (tab. V.26) 

Zlatá kruhová náušnica, telo nahého Erotka je ohnuté do tvaru náušnice. 

 

Rozmery: neznáme, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tacht-i-Kuwad (pravdepodobne), dnešný Tadžikistan 

Datácia: 3. - 2. stor. pred n. l. 

Uložené v: Britské múzeum  

Lit.: Pfrommer 1990, p. 190, OR 147 

 

 

35. (a – d) Náušnice s amforovitými záveskami alebo rozetami (tab. V.27-28) 

Štyri náušnice, ktoré štýlovo môžu patriť k nálezom z Taxily. Tri z náušníc majú hornú časť 

závesku v tvare granulovanej rozety v rámčeku, závesky sú v tvare lístkov, štylizovanej 

sférickej nádobky a amforky s držadlami v podobe delfínov. Štvrtá náušnica by mohla byť 

vytvorená z pôvodneamforovitého prívesku, ktorý je dole doplnený o prívesok z troch 

krúžkov. 

 

Rozmery: približne 4,4 cm 

Materiál: zlato, tyrkys, perly 

Lokalita: Taxila (?), Pakistan 

Datácia: 1. - 2. stor. n. l. 

Uložené v: Victoria and Albert Museum, Londýn  
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Lit.: Buchtal 1945, 66; Harle – Stronge 1988  

 

36. Náušnica s rozetou a amforovitým príveskom (tab. V.29) 

 

Prívesok zlatej náušnice má vrchnú časť v tvare granulovanej rozety v rámčeku, na ktorý sa 

napojoje korálka z tyrkysu a zlatá amforka s držadlami v tvare delfínov, ktorá je tiež zdobená 

granuláciou.  

 

Rozmery: 4,25 cm 

Materiál: zlato, tyrkys 

Lokalita: Taxila (?), Pakistan 

Datácia: 1. - 2. stor. n. l. 

Uložené v: Fitzwilliam Museum, Cambridge  

Odkaz: http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=Graeco&oid=87672 

 

37. Náušnica s rozetou a amforovitým príveskom (tab. V.30) 

 

Prívesok zlatej náušnice má vrchnú časť v tvare granulovanej rozety v rámčeku, na ktorý sa 

napojoje zlatá  objímka s granuláciou a zlatá amforka s držadlami v tvare delfínov, ktorá je 

tiež zdobená granuláciou.  

 

Rozmery: 4,1 cm 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila (?), Pakistan 

Datácia: 1. - 2. stor. n. l. 

Uložené v: Fitzwilliam Museum, Cambridge 

Odkaz: http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=Graeco&oid=87671  

 

38. (a, b) Náušnice s amforovitým príveskom (pár, tab. VI.32) 

 

Pár náušníc s príveskom v tvare amforky, ktorej telo je vyrobené z lapisu lazuli a slonoviny. 

Uši sú vytvorené z tordovaných drôtikov v tvare špirály, hornú časť náušnice tvorí háčik. 

 

Rozmery: 4,5 x 1,5 a 4,1 x 1,2 cm 

Materiál: zlato, lapis lazuli, slonovina, kremeň 

Lokalita: Baktria alebo Gandhára 

Datácia: 2. – 1. stor. pred n. l. 

Uložené v: Ashmolean Museum, Oxford 

Odkaz: http://jameelcentre.ashmolean.org/collection/4/6739/6745/11385  

 

 

http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=Graeco&oid=87672
http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=Graeco&oid=87671
http://jameelcentre.ashmolean.org/collection/4/6739/6745/11385
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39.       Náušnica s melónovitým príveskom (tab. V.31) 

 

Základ prívesku náušnice tvorí melónovitá gulička zo zlatého plechu, ktorá je v spodnej časti 

ozdobená väčšími a menšími zlatými guličkami, tvoriacimi pyramidálny tvar. Vlastný kruh 

náušnice sa dá otvárať pomocou dvoch naproti sebe umiestnených malých okrúhlych 

pántov. Vlastné telo náušnice a prívesok ešte spájajú tri priehradky zo zlatého plechu (dve 

v tvare kvapky, jedna okrúhla), vyplnené oranžovým a tmavočervenými kameňmi. Priehradky 

sú ozdobené po obvode granuláciou. 

 

Rozmery: 4,2 x 1,8 cm 

Materiál: zlato, granát, karneol (?) 

Lokalita: Baktria alebo Gandhára 

Datácia: 2. stor. n. l. 

Uložené v: Ashmolean Museum, Oxford 

Odkaz: http://jameelcentre.ashmolean.org/collection/4/6739/6745/11292  

 

40. Náušnica oblúková s výzdobou na horizontálnej lište (tab. VII.44) 

 

Základ náušnice tvorí horizontálna, bohato zdobená lišta. V jej strednej časti sa nachádza 

polkruhový výklenok zdobený granuláciou, v ktorom sa nachádza malý kruhový útvar, 

pripomínajúci granátové jablko. Na spodnú časť lišty je pripevnených päť očiek k prichyteniu 

záveskov. Bočné strany lišty sú tvorené zdobenými stĺpikmi, rovnakými po oboch stranách, 

s dekoráciou v niekoľkých priehradkách v tvare srdca, dvoch listov (všetky vyplnené 

tyrkysom) a krúžku (lapis lazuli). Náušnica je v hornej časti od jedného stĺpiku po druhý  

uzavretá oblým zlatým drôtom. Ten je na jednej strane prerušený. Náušnicu tiež zdobia dve 

perly. 

 

Rozmery: 1,8 x 1,9 cm, váha 1 g 

Materiál: zlato, granát, karneol (?) 

Lokalita: Mes Aynak, Gandhára 

Datácia: 1. - 2. stor. n. l. (?) 

Uložené v: Národné múzeum Afghanistanu, Kábul 

Odkaz: Faticoni 2014, 26, 1.1.3. 

 

41. (a, b) Diskovité náušnice (pár, tab. VI.33) 

 

Pár náušníc v tvare disku so zobrazením divokých husí. Indický typ náušníc.  

 

Rozmery: priemer 2,7 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Gandhára 

http://jameelcentre.ashmolean.org/collection/4/6739/6745/11292
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Datácia: 1. stor. n. l.  

Uložené v: Metropolitan Museum New York 

Odkaz: Behrendt 2007, 16, No. 12a, b. 

 

 

42. Okrúhla náušnica s lúčovito usporiadanými priehradkami (tab.VI.34) 

 

Náušnicu tvorí širší zlatý kruh, ktorý má po obvode pravidelné výstupky, doplnené po obch 

stranách kvapkovitými vloženými kameňmi. Na vrcholoch hrotov a medzi nimi sú pripájané 

pyramidálne útvary z menších a väčších zlatých guličiek. V hornej časti je kruh náušnice 

prerušený a v tomto mieste sa pripevňovala na ucho. 

 

Rozmery: neznáme, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Begram, dnešný Afghanistan 

Datácia: 1. stor. n. l.  

Uložené v: Národné múzeum Afghanistanu, Kábul 

Odkaz: Tissot 2007, 306, 534a, b, c. 

 

43. (a, b) Náušnice v podobe orlov (pár, tab. VI.35) 

 

Náušnice v tvare štylizovaných orlov. Telo zvierat je vytvorené zo zlatého pliešku, 

rozdeleného priehradkami s vloženými farebnými kameňmi čo sklom. Okraje sú lemované 

granuláciou, zo spodnej časti visia retiazky s perličkami. 

 

Rozmery: neznáma, váha neznáma 

Materiál: zlato, sklo, perly 

Lokalita: Tulcharské pohrebisko, južný Tadžikistan 

Datácia: 2. stor. pred n. l. - 1. stor. n. l. 

Uložené v: neznáme 

Lit.: Мандельштам 1966, LIX, 6.  

 

 

44. (a – g) Vybrané álezy zo zbierok Múzea Miho (tab. VI.36) 

 

V zbierkach múzea sa nachádza niekoľko desiatok náušníc, ktoré sú bez nálezového 

kontextu, ale datované do obdobia od 3. stor. do 2. stor. pred n. l. Niektoré z nich 

pripomínajú predchádzajúce nálezy s amforovitými príveskami, jeden pár náušníc má telo 

v tvare Erotka. 

a, b – pár nášníc s telom v tvare Erotka (tab. VI.41) 

Rozmery: 2 x 0,9 cm, váha neznáma 
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Materiál: zlato 

Lokalita: Baktria 

Datácia: 3. – 2. stor. pred n. l.  

Uložené v: Miho Museum, Japonsko 

Odkaz: Inagaki 2012, Pl. 179, v - w. 

 

c – g  – amforovité prívesky (tab. VI.37 a VII.39) 

Rozmery: 2 – 2,8 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, lapis lazuli, slonovina, tyrkys, perly 

Lokalita: Baktria 

Datácia: 2. – 1. stor. pred n. l. 

Uložené v: Miho Museum, Japonsko 

Odkaz: Inagaki 2012, Pl. 188, d - h. 

 

45. (a – g) Amforovité prívesky náušníc (7ks, tab. VII,41-42) 

 

Amforovité prívesky alebo ich fragmenty, základ predmetov tvorí zlatá os amfory, doplnená 

bielym kameňom, k vlastnej amforke môže byť pripojený bronzový krúžok. 

 

Rozmery: neznáma, váha neznáma 

Materiál: zlato, bronz, biely kameň 

Lokalita: Tulcharské pohrebisko, južný Tadžikistan 

Datácia: 2. stor. pred n. l. - 1. stor. n. l. 

Uložené v: neznáme 

Lit.: Мандельштам 1966, LIX, 1 – 5, 7 - 8.  

 

46. Amforovitý závesok náušnice z karneolu (tab.VII.39) 

 

Základ amforovitého závesku tvorí hladké telo amforky z karneolu, to je doplnené zlatými 

držadlami v podobe schematických delfínov a zlatými guličkami na spodku amforky. 

 

Rozmery: 2,7 x 1,2 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, karneol 

Lokalita: asi Tach-i-Sangin, Chrám Oxu, južný Tadžikistan 

Datácia: 1. - 2. stor. n. l.  

Uložené v: Národné múzeum starožitností Tadžikistanu, Dušanbe 

Lit.: Hansen – Wieczorek – Tellenbach 2009, 360, Kat. Nr. 251. 
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47. Náušnica v tvare protómy sfingy (tab.VI.38) 

 

Náušnica má telo vytvorené zo spleteného drôtu, ktoré prechádza do protómy sfingy. Sfinga 

má levie brucho a predné laby, ženské telo je bohato zdobené šperkom, má diadém na 

vyčesaných vlasoch, z ktorého padajú do čela dve guľaté súčasti. Má terčovité náušnice, 

náhrdelník, retiazku spojenú medzi prsiami s medailónom.  

 

Rozmery: 3,5 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Pandžáb/sev. India 

Datácia: pol 2. stor. pred n. l.  

Uložené v: Berlin, AntikensammlungWMB PK, Inv. Nr. 31330 

Lit.: Hansen – Wieczorek – Tellenbach 2009, Kat. Nr. 272.  

Ihlice  

 

48. Ozdoba vlasov zo zlatého plechu (tab. VIII.45) 

Dekorácia vlasov vyrezaná z tenkého zlatého plechu. Tvorí ju sedem plieškov (najväčší 

pripomína časť rozety so štyrmi okvetnými lístkami, ďalšie majú tvar polmesiaca, listov 

s volútami a jednoduchého kruhu). Na zadnej strane najväčšej časti sa nachádza trubička, 

ktorá umožňovala kolmé nastoknutie ornamentu na ihlicu. Našli sa v nej zvyšky železa. 

Jednotlivé ornamenty sú k sebe pripevnené pomocou zlatého drôtu.  

Rozmery: rozeta – dĺžka 6,5 cm, okrúhle pliešky - priemer  1,7 cm, polmesiac – dĺžka 3,5 cm, 

váha šperku – 4,72 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob I – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 226, no. 3 

 

 

49. (a, b) Ihlice vlasové – pár (tab. VIII.44) 

Telo ihlice je vyrobené z bronzu, hlavica zo zlatého plechu. Hlavica svojím tvarom pripomína 

tvar klobúka – rovné okraje vybiehajú do konvexného stredu, ktorý je v strede ozdobený 

malým tyrkysom kruhového tvaru, vloženým do priehradky. Okraje plechu hlavice sú 

pravidelne perforované, cez tieto otvory je prevlečená sústava zlatých drôtikov, na ktorých 

sú navlečené perly a pripojená masívna sústava záveskov. 

Rozmery:  priemer hlavice 2,7 cm, dĺžka ihlice 4,5 cm, váha obou cca 101 g 
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Materiál: zlato, tyrkys, bronz, perly 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob II – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 235, no. 31 

 

 

50. Časť ihlice v tvare mesiaca (tab. VIII.46) 

Ozdoba vytvorená zo zlatého plechu sa skladá zo zlatého polmesiaca, na ktorý je po obvode 

pripevneých päť očiek. K trom z nich sú pripevnené prerezávané závesky v tvare ornamentu 

s volútkami a štylizovaného kosatca.  

Rozmery:  5,8 x 7,3 cm, váha 5,46 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob III – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 238, no. 19 

 

51. (a, b) Ihlice s rozetou - pár (tab. VIII.47) 

Telo ihlíc je vyrobené zo striebra, hlavica zo zlatého plechu, ozdobeného technikou repoussé. 

Hlavicu tvorí niekoľko sústredne umiestnených roziet. K otvorom krajnej rozety sa 

pravdepodobne pripojovali závesky vyrezané zo zlatého plechu. 

Rozmery:  priemer 7,5 cm, váha 50,69 g 

Materiál: zlato, striebro, bronz  

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob III – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 242, no. 51 

 

52. (a, b) Malé ihlice s granátovým jablkom – pár (tab. VIII.48) 

Dve krátke ihlice. Jedna z nich má pozlátenú striebornú hlavicu a telo kruhového prierezu. 

Druhá má strieborné telo čtvorcového prierezu, hlavica je zo železa a pozlátená.  

Rozmery: dĺžka ihlíc 6 cm a 5,7 cm, celková váha 7,8 g 

Materiál: zlato, striebro, železo 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob III – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 
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Lit.: Sarianidi 1985, 244, no. 67 

 

53. (a, b) Ihlice – pár (tab. IX.50) 

Základ ihlice tvorí rozetka s piatimi okvetnými lístkami vyrezaná zo zlatého plechu. Stred je 

zvýraznený kruhovou priehradkou k vloženiu kameňa či sklenej pasty, jej okraj e dekorovaný 

granuláciou. Niektoré okvetné lístky sú pereforované a cez otvory je prevlečený drôt 

s jednoduchými príveskami. V spodnej časti rozety je vertikálne pripevnená ihlica z nie príliš 

kvalitného striebra.  

Rozmery: dĺžka striebornej ihlice 6,5 cm, priemer rozety 7 cm, priemer disku 1,8 cm, váha 

36,74 g 

Materiál: zlato, striebro, perly 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob VI – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 256, no. 17 

 

54. (a, b) Ihlice malé s granátovým jablkom – pár (tab. VIII.49) 

Dve malé ihlice zo striebra s hlavičkou v podobe granátového jablka. Hlavičky sú pozlátené. 

Vrchná časť tela ihlice je mierne rozšírená so štvrocových prierezom a dekorovaná rytými 

líniami. Koniec ihly odlomený. 

Rozmery: zachovaná dĺžka ihlice 5 cm, priemer hlavičky 1 cm 

Materiál: striebro, zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob VI – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 259, no. 40 

 

55. Závesok z ihlice (tab. IX.51) 

 

Závesok, možno súčasť ihlice, v tvare polmesiaca s dvomi ďalšími príveskami v tvare listov.  

 

Rozmery: neznáme, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Erkurgan, Sogd, dnešný Uzbekistan 

Datácia: 1. – 2. stor. n. l. 

Uložené v: neznáme 

Lit.: Кошеленкo 1985, 425, CXXXVII, 4. 
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56. Ihlica s motívom triratna (tab. IX.52) 

 

Ihlica má strieborné telo a hlavicu vytvarovanú zo zlatého plechu. Hlavica je vyššia, skladá sa 

z lunicového útvaru, pravouholníka a triratny, na lunicu a triratnu sú pripevnené jednoduché 

závesky v tvare diskov, doplnené o perly.  

 

Rozmery: hlavica 5 x 3 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, striebro, perly 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum Pakistanu, Karáči 

Lit.: Marshall 1951, II 633, no. 101, III Pl. 191, no. 101. 

 

57. Ihlica s hlavicou v podobe rozety (tab. IX.52) 

 

Zlatá ihlica má hlavicu v podobe rozetky s piatimi okvetnými lístkami, vykladanú bielym 

kameňom. Okolo rozety sú lúčovito umiestnené guličky zlata v niekoľkých radoch. 

 

Rozmery: dĺžka 11,1 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum Taxily, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 633, no. 100, III Pl. 191, no. 100. 

 

58. Zlatá ihlica so ženskou hlavičkou (tab. IX.53) 

 

Ihlica s hlavicou vytvarovanou do podoby ženskej hlavičky. Hlavica je od tela ihlic oddelená 

manžetou s filigránovou vlnovkou. Telo ihlice je obmotané tenkým zlatým drôtom. 

Rozmery: dĺžka ihlice 6,3 cm, dĺžka hlavičky 1,2 cm, váha 1,6 g 

Materiál: striebro, zlato 

Lokalita: neznáma, Afghanistan 

Datácia: 3. stor. pred n. l. 

Uložené v: zbierka A. I. C. (Ancient India and Iran Trust, Cambridge) 

Lit.: Errington – Cribb 1992, 138, no. 139 

 

59.  Hlavica ihlice v podobe Afrodité (tab. IX.54) 

Drobná plastika zo zlatého plechu v podobe polonahej bohyne Afrodité, ktorá má okolo 

bokov ovinutý plášť. Bohyňa má v jednej ruke kyticu, druhou si siaha na rameno, hlava je 

mierne naklonená. Jej pravej nohy sa drží malý Eros.  
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Rozmery: výška 3,8 cm 

Materiál: zlato 

Lokalita: Gandhára 

Datácia: 1. stor. pred n. l. – 1. stol. n. l. 

Uložené v: Britské muzeum, 1962.11-12.1 

Lit.: Errington – Cribb 1992, 137, no. 138 

 

Koruny, čelenky, diadémy, vence 

 

60. Ozdoba z pravidelne prerezávaného zlatého plechu (tab. X.55) 

Nález tvorí päť častí (jedna dlhšia, ostatné približne rovnakých rozmerov) pravdepodobne 

koruny, ktorá tvorila výzdobu našitú na pokrývky hlavy. Niekoľko pásov zlatého plechu je 

prerezávaných pravidelne rozmiestnenými štvorcovými otvormi (3x3, 14x3 u väčšieho pásu) 

po celom povrchu. Jednotlivé časti sú po okrajoch perforované k prišitiu na podklad, 

prípadne pripevneniu ďalších príveskov. 

Rozmery:  väčší kus 33 x 8,2 cm, menšie 8,3 x 8 cm, váha 76,5 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob III – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 239, no. 24 

  

61. Koruna zo zlatého plechu v tvare stromov (tab. X.56-57) 

Koruna vyrezaná z tenkého zlatého plechu. Jej základ tvorí tenký zlatý pruh, na ktorý je 

pomocou trubičiek a zlatých tyčiniek pripevnených päť palmet, ktoré pripomínajú svojou 

dekoráciou koruny stromov. Centrálna palmeta je o trochu väčšia ako zvyšné štyri. Všetky sú 

vyrezané zo zlatého plechu, s prerezávanými ornamentálnymi detailami v podobe sŕdc a 

v prípade čtyroch krajných palmet vtákov. Všetky palmety sú bohato ozdobené rozetami a 

diskami. Jednotlivé palmety sa dali z koruny jednoducho vybrať, koruna tak bola pomerne 

dobre skladná a mohla sa bez problémov prenášať. I pruh zlatého plechu, ktorý je základo 

koruny, zdobí dvadsať roziet so šiestmi okvetnými lístkami. Na každý okvetný lístok, i na 

ďalšie časti koruny, sú pomocou drôtov pripevnené zlaté disky. Rozety majú zvýraznenú 

centrálnu časť pomocou granulácie, či vloženého tyrkysu.  

Rozmery: spodný pruh koruny 45 x 2,3 cm; rozmery palmet 13 x 7,5 cm; rozmery stredovej 

palmety 13 x 8 cm, celková váha 214,4 g  

Materiál: zlato, tyrkys 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob VI – dnešný Afghanistan, nekropola 
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Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 254, no. 1 

 

62. Figúrka barana z mužskej pokrývky hlavy (tab. X.58) 

Figúrka barana s výraznými zakrútenými rohmi vysokej umeleckej úrovne je dutá, odliata 

pomocou formy. Nohy zvieraťa sú zakončené krúžkami, ktorými sa figúrka mohla pripevniť 

k podkladu. Hlava zvieraťa je verne a realisticky vytvarovaná, telo je pokryté drobnými 

vrúbkami, ktoré imitujú srsť. Medzi rohmi má baran trubičku, do ktorého sa mohla pripevniť 

ďalšia súčasť výzdoby.  

Rozmery: výška 5,2 cm, dĺžka 4 cm, váha 18,1 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob IV – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 247, no. 3 

 

63.  Model stromu z mužskej pokrývky hlavy (tab. X.59) 

Základ predmetu tvorí zlatý kmeň pravouhlého prierezu. Rozširuje sa smerom k spodnej 

časti. Stojan tvoria štyri perforované lístky, ktorými sa predmet dal pripevniť na podklad. 

V hornej časti kmeň končí rozetou so šiestmi okvetnými lístkami. Každý lístok je ozdobený 

malými diskami zo zlatého plechu, ktoré sú pripevnené na zlatých drôtikoch. Z kmeňa 

vybiehajú po stranách hrubšie zlaté drôty, ktoré imitujú konáre. Tie sú tiež zdobené zlatými 

diskami alebo perlami.  

Rozmery: výška 9 cm, celková váha 16,46 g 

Materiál: zlato, perly 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob IV – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 254, no. 1 

 

64. Zlatý list – fragment venca (tab. X.60) 

 

Trojlístok vyrezaný zo zlatého plechu, mohlo by sa jednať o fragment venca. 

 

Rozmery: 3,5 x 3,7 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 
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Lokalita: Tacht-i-Sangin,Baktria, dnešný Tadžikistan 

Datácia: 3. – 1. stor. pred n. l. 

Uložené v: neznáme 

Lit.: Зеймаль 1985, 96, 35 

 

 

65. Zlatý list – fragment venca (tab. X.60) 

 

Podlhovastý lístok vyrezaný zo zlatého plechu, mohlo by sa jednať o fragment venca. 

 

Rozmery: 5 x 1,9 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tacht-i-Sangin,Baktria, dnešný Tadžikistan 

Datácia: 3. – 1. stor. pred n. l. 

Uložené v: neznáme 

Lit.: Зеймаль 1985, 96, 34 

 

Spánkové závesky 

 

66. (a, b) Spánkové závesky „pán drakov“ – pár (tab. XI.61) 

Mohutné spánkové závesky boli pravdepodobne pripevnené k zdobenej pokrývke hlavy 

krúžkom, ktorý má nad hlavou centrálna postava celého výjavu. Odev postavy, označovanej 

ako „pán drakov“, pripomína odev nomádov. Má na sebe kaftan, ktorý siaha do polovice 

bokov, v páse prepásaný, prasvdepodobne volnejší, pokiaľ možeme usudzovať z bohatej 

drapérie. Pod kaftanom má odev z akantových listov. Muž má schematicky naznačené črty 

tváre – výrazne vyčnievajú disproporčne veľké šikmé oči, výrazné je i indické kastovné 

znamienko medzi očami. Na krku nákrčník. Detail spodnej sukne, aj detaily drakov sú 

vyzdobené tyrkysmi a lapisom lazuli. Silueta drakov pripomína písmeno S, majú nprirodzen 

skrúten zadnú časť tela. Hlavná scéna prívesku je v dolnej časti doplnená štyrmi krúžkami, na 

ktoré pripravená celá sieť výzdobných elementov, jednoduchých retiazok loop-in-loop, na 

ktorých visia jednoduché pliešky zo zlatého plechu, zložitejšie výzdobné prvky s vloženými 

tyrkysmi, lapisom lazuli a granuláciou  

Rozmery: každý závesok  12,5 x 6,5 cm, váha 49,27 a 53,9 g  

Materiál: zlato, tyrkys, granát, lapis lazuli, karneol, perly 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob II – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 231, no. 7 
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67.  Spánkový závesok s protómami koní (tab. XI.62) 

Závesok je vyrobený zo zlata pomocou formy, prednú časť tvorí stredne vysoký reliéf. Šperk 

tvoria dve protómy koní, stvárnené schematicky, s krátkymi prednými nohami. Zadná časť je 

vyrezaná zo zlatého plechu a pripojená k prednej. Povrch je zdobený priehradkami, ktoré sú 

vyplnené tyrkysmi a skelnou pastou. Detaily zobrazenia sú naznačené umiestnením 

priehradok s výplňami. Medzi protómami je umiestnené výrazné očko, ktoré slúžilo 

k zaveseniu predmetu. Dolnú časť šperku tvorí horizontálne umiestnená veľká obdĺžniková 

priehradka (v dĺžke oboch protom), k jej spodnej časti sú pripojené kruhové priehradky. 

K nim sú v dolnej časti prichytené retiazky loop-in-loop s diskami zo zlatého plechu.  

Rozmery:  8,6 x 4,6 cm, váha 23 g 

Materiál: zlato, tyryks, karneol, pyrit 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob III – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 242, no. 50 

 

68. (a, b) Spánkové závesky „bohyňa zvierat“ – pár (tab. XI.63) 

Identické závesky tvorí vrchná doštička z reliéfnym zobrazením ženskej postavy, ktorú po 

ľavej a pravej strane obklopujú zvieratá – najväčšiu časť zaberajú draky, v dolnej časti sa 

nachádzajú ryby, podobné delfínom, ktorých telo je pokryté šupinami, v hornej časti sú dva 

vtáky. Detaily zobrazenia sú zvýraznené priehradkami s vloženými tyrkysmi. Postava bohyne, 

panej zvierat, je zobrazená spredu. Telo je polonahé, s plášťom obtáčajúcim sa okolo bokov 

s naznačeným riasením látky. Hruď bohyne je ozdobená remienkami, ktoré sú spojené medzi 

prsiami, zápästia sú ozdobené náramkami, na ramenách sú nápažníky. Vlasy zdobí masívny 

diadém. Nad oboma plecami má srdiečka, mohli by imitovať krídla. Jednu ruku má položenú 

na šelme, v druhej drží okrúhly predmet, možno granátové jablko. Spodnú časť prívesku tvorí 

rovná lišta s priehradkami, pripomínajúcimi vajcovec. Horná časť je nad hlavou ženskej 

postavy doplnená rozetou so čtyrmi okvetnými lístkami v tvare srdiečok. V spodnej časti na 

na bokoch výjavu sú pomocou drôtikov pripevnené zlaté disky. Mohlo by sa jednať o 

Anahitu, Nanu či Ardachšo. 

Rozmery: 5,8 x 4,6 cm, celková váha 31,58 g  

Materiál: zlato, tyrkys 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob VI – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 254, no. 4 
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69. (Spánkový) závesok s pánom zvierat (tab. XI.64) 

 

Zlatý závesok, možno spánkový, ktorý zobrazuje pravdepodobne mužskú postavu v kaftane, 

zviazanom v páse. Spod neho vybieha dlhý odev, ozdobený priehradkami. Po stranách drží 

postava dva divoké kone či draky, okrídlené, s neprirodzene vyvrátenými nohami. V hornej 

časti je očko, ktorým sa prívesok mohol prichytiť či zavesiť.  

 

Rozmery: 14,6 x 12,7 cm, váha neznáma  

Materiál: zlato, tyrkys, granát 

Lokalita: pravdepodobne Mir Zakah, Afghanistan 

Datácia: 1. stor. pred n. l. - 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Boardman 2012, 110, fig. 12 in Aruz – Valtz Fino 2012. 

 

Nákrčníky 

 

70. Nákrčník s rozšírenými koncami (tab. XII.66) 

Hladký odliaty nákrčník zo ženského hrobu, otvorené konce sú trúbkovito rozšírené.  

Rozmery:  dĺžka diadému 64 cm, váha 768,18 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob III – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 238, no. 16 

 

71. Nákrčník s medailónom (tab. XII.65) 

Pektorál sa skladá z dvoch polovíc. Každú z nich tvorí hladký hrubší drôt kruhového prierezu, 

ktorý je spletený vždy do ôsmich očiek. Tie sa zväčšujú smerom k centrálnemu medailónu. 

Ten tvorí zlaté lôžko s širokým lemom, dekorovaným granuláciou, v strede je vložená kamej 

bielohnedej farby. Zobrazuje ľavý profil muža, ktorý má na hlave helmu. Mohlo by sa jednať 

o zobrazenie vládcu z gréckobaktrijského prostredia, prípadne o neskoršiu imitáciu .Nákrčník 

sa zapína vzadu, pomocou tyčinky a dvoch očiek.  

Rozmery: obvodová dĺžka 65 cm, priemer 21 cm, váha 165,5 g 

Materiál: zlato, sardonyx 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob IV – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 
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Lit.: Sarianidi 1985, 248, no. 10. 

 

72. Nákrčník s rozširujúcimi sa koncami (tab. XII.69) 

 

Dutý nákrčník vytvarovaný zo zlatého plechu s trúbkovito sa rozširujúcimi koncami. Je 

vytvorený z dvoch polovíc. 

 

Rozmery: obvodová priemer 14,6 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 635, no. 144;  III Pl. 195, no. 144. 

 

73. Nákrčník s rozširujúcimi sa koncami 

 

Dutý nákrčník vytvarovaný zo zlatého plechu s trúbkovito sa rozširujúcimi koncami. Je 

vytvorený z dvoch polovíc. 

 

Rozmery: obvodová priemer 14,6 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 635, no. 145 

 

 

74. Nákrčník s rozširujúcimi sa koncami (tab. XII.67) 

 

Dutý nákrčník vytvarovaný zo zlatého plechu s trúbkovito sa rozširujúcimi koncami. Telo je 

z jedného kusu, v strede je šperk tenší a postupne sa rozširuje ku koncom. 

 

Rozmery: obvodová priemer 14,9 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 635 - 636, no. 146, III Pl. 195, no. 146 
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75. Nákrčník s motívom triratna (tab. XII.68) 

 

Nákrčník vytvarovaný zo zlatého drôtu, konce sa mierne rozširujú. Časť tela nákrčníku je 

obmotaná tenším zlatým drôtom. Medzi koncami je umiestnený amulet v tvare triratna.  

 

Rozmery: obvodová priemer 16,5 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 636, no. 14, III Pl. 195, no. 147 

 

76. Nákrčník s centrálnou gemou (tab. XII.70) 

 

Nákrčník skladajúci sa z dvoch pevných polkruhových častí s tromi vypuklými pruhmi. Vpredu 

sú obe časti spojené priehradkou s vloženou gemou s profilom Herakla. Medailón má po 

okrajoch oblé výstupky.  

 

Rozmery: priemer 14,5 cm, váha 212,2 g 

Materiál: zlato, karneol 

Lokalita: Dalverzintepe (Baktria), dnešný Uzbekistan 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum starožitností a šperkov (Музей антиквариата и ювелирного искусства) 

Taškent 

Lit.: Пугаченкова 1978, 96 – 97, Пугаценкова – Ртвеладзе - Като 1991, 271, 98. 

 

Pektorály 

 

77.  Masívny pektorál s dvomi typmi záveskov (tab. XIII.71) 

Masívny zlatý pektorál je ojedinelým nálezom na lokalite, pravdepodobne bol prišitý 

k živôtiku zomrelej. Pektorál sa skladá z dvoch typov striedajúcich sa príveskov, dlhých viac 

ako 4 cm, uzatvárajú ho dve kužeľovité zlaté korálky. Jeden typ prívesku tvorí širší krúžok, 

pokrytý granuláciou s väčšími a menšími zrniečkami zlata, na ňu sa pripája pliešok v tvare 

dvojitého polmesiaca. Ten má v dolnej časti očko, z ktorého visí voľná priehradka v tvare 

kvapky s granuláciou po obvode. Z nej visí na drotiku jednoduchý disk zo zlatého plechu. 

Druhý typ prívesku tvorí hladká perforovaná gulička, na ktorú je pripevnená kruhová 

priehradka s granuláciou po obvode, ktorá má na zadnej strane trubičku k prišitiu na 

podkladovú látku. Sú do nich striedavo vložené tyrkysy a granáty. Spodnú časť prívesku 
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tvoria ako u prvého typu prívesku priehradka v tvare kvapky s vloženým plochým tmavým 

polodrahokamom a zlatý disk.  

Rozmery: dĺžka jedného prívesku 4,1 cm, dĺžka pektorálu 29, 1 cm, celková váha 112,23 g 

Materiál: zlato, tyrkys, granát, pyrit 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob V – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 252, no. 3 

 

78. Náhrdelník s pologuľovitými príveskami (tab. XIII.72) 

 

Náhrdelník z navlečných cylindrických objímiek (celkovo ich je 37), z kterých každá má 

napevno pripevnený hladký pologuľovitý prívesok.  

 

Rozmery: obvodová prívesok 1,7 cm, váha neznáma 

Materiál: striebro 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: kon. 4. stor. pred n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 627, no. 55, III Pl. 192, no. 55 

 

 

79. Pektorál s dvomi typmi záveskov s motívom delfínov (tab. XIII.73) 

 

Zlatý pektorál zložený z 23 koráliek so záveskami dvoch tvarov a 20 oddeľujúcimi korálkami. 

Závesky sa striedajú, prvý tvorí vsadený kruhový kryštál en cabochon v priehradke lemovanej 

granuláciou a schametickými telami dvoch delfínov. Zo spodnej časti závesku visia tri retiazky 

s diskom. Druhý typ obojstranne konkávneho závesku tvorí zhluk niekoľkých priehradok, 

vyplnených bielym kameňom. I z nich visia tri retiazky s diskami. Koncové časti náhrdelníku 

tiež s priehradkami majú tvar podobný býčej hlavičke.  

 

Rozmery: dĺžka záveskov 4,75 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, biely kameň, kryštál 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan  

Lit.: Marshall 1951, II 627, no. 56, III Pl. 193, no. 56 
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80. Pektorál s dvomi typmi záveskov (tab. XIV.74) 

 

Zlatý pektorál zložený z 29 príveskov a dvoch koncových plieškov s priehradkami. Závesky sú 

dvoch typov, striedajú sa, prvý tvorí kruhový červený kameň olemovaný lúčovito drobnými 

guličkami zlata. Z neho vedie lunicový útvar, v jeho strede je zhluk zlatých guličiek. Druhý typ 

obojstranne konkávneho závesku tvorí zhluk niekoľkých priehradok, vyplnených bielym 

kameňom. K nim je v spodnej časti prichytený lunicový prívesok, tentoraz s drobonu 

priehradkou srdcovitého tvaru.  

 

Rozmery: dĺžka záveskov 3 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, biely a červený kameň 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 627, no. 57, III Pl. 193, no. 57 

 

81. Pektorál s dvomi typmi záveskov (tab. XIV.75) 

 

Zlatý pektorál zložený z 25 príveskov a dvoch koncových plieškov s priehradkami. Závesky sú 

dvoch typov, striedajú sa, prvý tvorí kruhový horský kryštál olemovaný lúčovito drobnými 

guličkami zlata. Z neho vedie lunicový útvar, v jeho strede je zhluk zlatých guličiek. Druhý typ 

obojstranne konkávneho závesku tvorí zhluk niekoľkých priehradok, vyplnených bielym 

kameňom. K nim je v spodnej časti prichytený lunicový prívesok rovnakého tvaru jako u 

prvého typu príveskov. Koncové časti obsahujú tiž srdcovitú priehradku. 

 

Rozmery: dĺžka záveskov 2,7 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, tyrkys, horský kryštál, biely kameň 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 627, no. 58, III Pl. 193, no. 58 

 

82. Pektorál z rovnakých podlhovastých príveskov 

 

Šperk pozostáva zo 74 kusov navlečených príveskov, ktoré majú podlhovastý tvar, zložený 

z piatich spojených koliesok s konkávnym stredom. Prívesky sú duté, predná časť je 

tvarovaná pomocou formy zo zlatého plechu, zadná časť je rovná. Prívesky sú perforované 

na dvoch miestach, mohli byť navlečené na dvoch nitiach.  

 

Rozmery: dĺžka záveskov 1,9 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 
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Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 628, no. 60 

 

83. Pektorál z rovnakých podlhovastých príveskov (tab. XV.76) 

 

Šperk pozostáva zo 84 kusov navlečených príveskov, ktoré majú podlhovastý tvar, zložený zo 

štyroch spojených koliesok s konkávnym stredom. Prívesky sú duté, predná časť je tvarovaná 

pomocou formy zo zlatého plechu, zadná časť je rovná. Prívesky sú perforované na dvoch 

miestach, mohli byť navlečené na dvoch nitiach.  

 

Rozmery: dĺžka záveskov 2,5 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 628, no. 61, III Pl. 193, 61. 

 

84. Pektorál z rovnakých podlhovastých príveskov (tab. XV.77) 

 

Šperk pozostáva zo 89 kusov navlečených príveskov, ktoré majú podlhovastý tvar, zložený 

z útvaru podobnému kopiji a guličky na konci. Prívesky sú duté, predná časť je tvarovaná 

pomocou formy zo zlatého plechu, zadná časť je rovná. Prívesky sú perforované na dvoch 

miestach, mohli byť navlečené na dvoch nitiach.  

 

Rozmery: dĺžka záveskov 2,5 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 628, no. 62, III Pl. 192, 62. 

 

Náhrdelníky z navlečených koráliek rôznych tvarov 

 

85. Náhrdelník s dutými korálkami (tab. XVI.78) 

Mohutný náhrdelník sa skladá z niekoľkých typov korálok, vyrobených zo zlata a 

pravdepodobne dreva. Najväčšie zastúpenie majú duté korálky, vytvorené zo zlatého plechu, 

z ktorých je každá tvorená spojením dvoch polkruhových konkávnych častí. Sú zdobené 
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lomenou výzdobou, šesť z nich je ešte na lomených hranách zdobená granuláciou vo dvoch 

radách zlatých guličiek. Poslednou skupinou sú dve kyjovité korálky, ktoré tvorili konce 

náhrdelníku, podlhovastý tvar zo zlatého plechu je ozdobne lomený a dekorovaný 

granuláciou – v spodnej oblej časti dvoma radami guličiek, v predĺženej časti 

trojuholníkovými zoskupeniami.  

Rozmery:  priemer korálok 1,8 – 2,4 cm, váha 166,13 g,  

Materiál: zlato, drevo (alebo iný organický materiál) 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob II – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 234, no. 30 

 

86. Náhrdelník s dutými korálkami (tab. XVI.79) 

Náhrdelník zložený z dutých masívnych koráliek zo zlata tvorí päť jednoduchých zlatých 

koráliek s hladkým povrchom. Ďalších osem má po celom povrchu hustý sieťový dekor, 

vytvorený z malých guličiek zlata – granulácie. Kužeľovité koncové korálky sú po povrchu 

zdobené hustou granuláciou so sieťovým efektom, po povrchu je tiež naznačený jemný rytý 

vzor cikcakov. Veľká časť oboch koráliek je poškodená, pravdepodobne častým nosením, 

opotrebením. K náhrdelníku patrila ešte ďalšia skupina štyroch koráliek. Boli vyrobené 

z fajánsových pologuľovitých častí, ktoré boli v strede spojené časťou zloženou z dvoch 

zlatých plieškov. Medzi nimi boli vložené tyrkysy geometrických tvarov. Otvor pre 

prevlečenie nite bol vystužený bronzovými trubičkami.  

Rozmery: fajánsové 2,3 x 2,1 cm, hladké 2,1 x 1,9 cm, s granuláciou 1,9 x 1,6 cm, kužeľovité 4 

x 1,8 cm, váha nezistená (viac ako 172 g – váha je bez fajánsových koráliek) 

Materiál: zlato, fajáns, tyrkys 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob III – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 245, no. 72 

 

87.  Náhrdelník s dutými korálkami (tab. XVI.80) 

Náhrdelník sa skladá z dvoch typov zlatých dutých koráliek – desať približne okrúhlych a dve 

krajné kužeľovitého tvaru so zaobleným koncom. Korálky tvoriace telo náhrdelníku sú po 

povrchu zdobené lúčovitými líniami granulácie, ktorá sa spája u boch perforovaných koncov 

korálky. Telo korálok je tak rozdelené na jednotlivé konkávne výseky. Každý druhý výsek je 

potom zdobený v strednej časti malou rozetkou. Päť okvetných lístkov je vyrobených 

z tyrkysu a majú srdcovitý tvar. Obvod rozetky je takisto zdobený granuláciou. Krajné 
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kužeľovité korálky sú zdobené veľmi podobne, telo je okrem lúčovitých línií rozdelené dvoma 

horizontálnymi líniami na tri časti. 

Rozmery: korálky 2,8 x 2,5 cm, rozmery kužeľovitej korálky 5 x 2,2 cm, celková váha 154,19 g  

Materiál: zlato, tyrkys 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob VI – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 256, no. 20 

 

  

88. Náhrdelník s melónovitými korálkami a rozdeľovačmi (tab. XVII.81) 

 

Náhrdelník sa skladá z 30 dutých melónovitých koráliek z menej kvalitného zlata a 17 zlatých 

rozdeľovacích diskov, ktoré sú zdobené rôzne veľkými guličkami zlata. 

 

Rozmery: priemer koráliek 0,8 – 0,9 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Bhir 

Datácia: 3. - 2. stor. pred n. l. 

Uložené v: Múzeum Taxily, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 627, no. 54, III Pl. 192, no. 54. 

 

89. Náhrdelník zo sférických, mierne sploštených koráliek (tab. XVII.82) 

 

Náhrdelník sa skladá zo 132 jednoduchých dutých koráliek sférického tvaru, mierne 

sploštených v mieste perforácie.  

 

Rozmery: priemer koráliek 0,5 – 0,6 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum Taxily, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 628, no. 63, III Pl. 192, no. 63. 

 

90. Náhrdelník zo sférických, mierne sploštených koráliek (tab. XVII.82) 

 

Náhrdelník sa skladá zo 60 jednoduchých dutých koráliek sférického tvaru, mierne 

sploštených v mieste perforácie.  

 

Rozmery: priemer koráliek 0,5 – 0,6 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 
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Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum Taxily, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 628, no. 64, III Pl. 192, no. 64. 

 

91. Náhrdelník zo sférických, mierne sploštených koráliek 

 

Náhrdelník sa skladá zo 44 jednoduchých dutých koráliek sférického tvaru, mierne 

sploštených v mieste perforácie.  

 

Rozmery: priemer koráliek 0,4 – 0,65 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Múzeum Taxily, Pakistan 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile 

Lit.: Marshall 1951, II 628, no. 65. 

 

92. Náhrdelník z hladkých cylindrických koráliek (tab. XVII.83) 

 

Náhrdelník sa skladá z 83 jednoduchých hladkých cylindrických koráliek. 

 

Rozmery: dĺžka koráliek 0,9 – 1,6 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 628, no. 66, III Pl. 192, no. 66. 

 

 

93. Náhrdelník z hladkých cylindirckých koráliek 

 

Náhrdelník sa skladá z 23 jednoduchých hladkých cylindrických koráliek. 

 

Rozmery: dĺžka koráliek 1,3 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum Taxily, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 628, no. 67. 
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Náhrdelníky – pásy s medailónom/bez medailónu 

 

94. Ozdobný pás z plieškov v tvare dvojitých polmesiacov (tab. XVIII.84) 

 

Pás z dutých plieškov zo zlatého plechu, tvarovaných pomocou hlavice v podobe dvojitých 

polmesiacov. Pliešky sú perforované. 

Rozmery: dĺžka pliešku neznáma, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Bhir 

Datácia: 3. – 2. stor. pred n. l. 

Uložené v: Múzeum Taxily, Pakistan 

Lit.: Young 1946 – 1947, Pl. IX, 3., Fabrégues 1988, Pl. 54, 2.23. 

 

95. Ozdobný pás z útvarov v podobe dvojitých polmesiacov (tab. XVIII.85) 

 

Pás z útvarov v podobe dvojitých polmesiacov.  

Rozmery: dĺžka pliešku neznáma, váha neznáma 

Materiál: modrá sklená pasta 

Lokalita: Čarsada 

Datácia: 2. stor. pred n. l. 

Uložené v: neznáme 

Lit.: Marshall 1902 - 1903, Pl. XXVIII, 3; Fabrégues 1988, Pl. 55, 2.24. 

 

96.  Ozdobný pás z plieškov v tvare stupňovitých pyramíd (tab. XVIII.86) 

Pás zo 494 do seba zapadajúcich plieškov vyrezaných zo zlatého plechu, ktoré majú tvar 

stupňovitých pyramíd. Pliešky sú perforované. 

Rozmery: dĺžka pliešku asi 0,8 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum Taxily, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 629, no. 75; III Pl. 194, 75. 

 

97. Ozdobný pás z plieškov v tvare dvojitého polmesiaca (tab. XVIII.86) 

Pás zo 139 dutých plieškov zo zlatého plechu, tvarovaných pomocou hlavice v podobe 

dvojitého polmesiaca. Pliešky sú perforované. 
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Rozmery: dĺžka pliešku asi 1,6 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum Taxily, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 629, no. 76; III Pl. 194, 76. 

 

 

98. Ozdobný pás z plieškov v tvare kvetu ľalie (tab. XIX.87) 

Pás zo 116 dutých plieškov zo zlatého plechu, tvarovaných pomocou hlavice v podobe kvetu 

ľalie. Pliešky sú perforované. 

Rozmery: dĺžka pliešku asi 1,4 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum Taxily, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 629, no. 77; III Pl. 194, 77. 

 

99. Pás z plieškov so sponou v tvare Heraklovho uzlu (tab. XIX.88) 

 

Pás plieškov v podobe dvoch radov dvojitých polmesiacov, ozdobný pruh alebo opasok, 

súčasťou nálezu je stredová spona ozdobená farebnými kameňmi či sklom, ktorá svojím 

tvarom pripomína Heraklov uzol. Jednotlivé pliešky mohli byť prišité na podklad z pevnejšej 

látky či kože. 

 

Rozmery: neznáma, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tulcharské pohrebisko, južný Tadžikistan 

Datácia: 2. stor. pred n. l. - 1. stor. n. l. 

Uložené v: neznáme 

Lit.: Мандельштам 1966, LX, 1.  

 

Náhrdelníky retiazkové (jednoduché, zložité, s medailónom) 

 

100.  Jednoduchá retiazka s objímkami (tab. XX.89) 

Retiazka z jednoduchých zlatých očiek loop-in-loop, ktorá sa v predu zapínala dvoma 

cylindrickými objímkami. Zapínanie sa nachádzalo vpředu na krku. Obe objímky sa na 
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koncoch dajú k sebe připevnit vertikálnou paličkou, prevlečenou cez očká na koncoch 

objímek. 

Rozmery: dĺžka 45 cm, váha 16.6 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob I – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 227, no. 1 

 

101. Náhrdelník s piatimi retiazkami (tab. XX.91) 

 

Šperk sa skladá z piatich retiazok kruhového prierezu, ktoré sú na koncoch vložené do 

cylindrických objímiek. Tie sú zdobené kruhovými a oválnymi priehradkami s tyrkysmi a 

almandínmi. Objímky majú na koncoch očká a pravdepodobne sa napojovali na dnes už 

stratený centrálny medailón, ktorý sa nosil vpredu.  

 

Rozmery: dĺžka 61,5 cm, váha 288 g 

Materiál: zlato, almandín, tyrkys 

Lokalita: Dalverzintepe (Baktria), dnešný Uzbekistan 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum starožitností a šperkov (Музей антиквариата и ювелирного искусства) 

Taškent 

Lit.: Пугаченкова 1978, 96 – 97, Пугаценкова – Ртвеладзе - Като 1991, 270, 97. 

 

 

102. Retiazka kruhového prierezu s malými objímkami na koncoch (tab. XX.90) 

 

Retiazka spletená zo zlatých drôtikov má kruhový prierez a je ukončená dvomi hladkými 

cylindrickými objímkami. Jedna z nich má očko, druhá háčik na zapínanie. 

 

Rozmery: dĺžka retiazky 49,8 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile 

Lit.: Marshall 1951, II 628, no. 68, III Pl. 192, no. 68. 
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Fragmenty náhrdelníkov – figurky, medailóny 

 

103. Figurky muzikantov – súčasť náhrdelníku (?) (tab. XXI.92) 

Dve figúrky boli umiestnené blízko krku pochovanej ženy. Sú duté, predná časť bola 

vytvarovaná pomocu formy, zadná bola vyrezaná zo zlatého plechu v obryse prednej časti. 

Tvár figúrok je schematická, výrazné su oči, naznačený nos a ústa. Figúrky sú po celej dĺžke 

perforované – dva otvory, ktorých okraje sú vyznačené krúžkami, sa nachádzajú na vrchnej 

časti hlavy a v spodnej časti tela. Nohy sú prekrížené v tureckom sede, ruky sú zložené na 

nahej hrudi a držia pravdepodobne strunový hudobný nástroj podobný lýre. Dolu na nohách 

sú vidieť manžety nohavíc, alebo nánožníky.  

Rozmery:  2,3 x 1,2 cm, priemer 0,7 cm, váha 1,16 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob II – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 234, no. 29 

 

104. Možný fragment náhrdelníku (saltire) v tvare protómy  (tab. XXI.93) 

Časť šperku zo zlatého plechu v tvare protómy okrídlenej fantastickej bytosti, možno sfingy. 

Bytosť je zdobená granuláciou v podobe naznačených šperkov, krídla sú zvýraznené 

perlovým drôtom a priehradkami. Telo na druhej strane končí v podobe šikmej trubičky, 

z ktorej mohla viesť retiazka náhrdelníku. Mohlo ísť aj o časť výzdoby pokrývky hlavy. 

Rozmery: 3,8 x 3,7 cm 

Materiál: zlato 

Lokalita: Kašmír 

Datácia: 1 stor. pred n. l. - 1. stor. n. l. 

Uložené v: zbierka A. I. C. (Ancient India and Iran Trust, Cambridge) 

Lit.: Errington – Cribb 1992, 138, no. 140 

 

105. Možný fragment náhrdelníku (saltire) v tvare protómy koňa (tab. XXI.94) 

Predmet tvorí strieborná protóma koňa v schematickom prevedení, na chrbte má výčnelom, 

možno hruška sedla. Na túto časť sa napojuje korálová tyčinka, končiaca zlatou objímkou, do 

ktorej mohli byť pôvodne pripevnené retiazky či jedna retiazka.  

Rozmery: dĺžka 7 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, striebro, koral 

Lokalita: Širin I, južný Tadžikistan 
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Datácia: 3. stor. pred n. l. až 1. stor. n. l. 

Uložené v: neznáme 

Lit.: Зеймаль 1985, 125, no. 340. 

 

Náhrdelníky diagonálne s malými schránkami, fragmenty 

 

106. (a, b) Dve schránky na amulety cylindrického tvaru (tab. XXII.96) 

Schránky sú vyrobené zo zlatého plechu, majú cylindrický tvar a na tele pripevnené dve 

objímky na navlečenie. 

 

Rozmery: dĺžka 1,6 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 631, 84; III Pl. 191, 84. 

 

107. (a - f) Šesť zdobených schránok na amulety cylindrického tvaru (tab. XXII.95) 

Šesť taxilských schránok amuletov podobného valcovitého tvaru s dvoma otvormi. Sú 

vyrobené zo zeleného jaspisu či tyrkysovej sklenej pasty, obalenej v zlatých prelamovaných 

schránkach s rôznou výzdobou. 

 

Rozmery: dĺžka 2,1 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, jaspis alebo sklená pasta 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 628, 59; III Pl. 191, 59. 

 

108. Schránka na amulet tvaru šeťbokého hranolu (tab. XXII.97) 

Telo s dvomi objímkami je zdobené vyrezávanými otvormi v tvare oválu a listu so štyrmi 

lalokmi, z ktorých presvitajú granáty a zelené kamene. Predmet je ale pomerne veľký. 

 

Rozmery: dĺžka 7,3 cm, priemer 3 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, granát, zelené kamene 

Lokalita: Ahinposh 

Datácia: 2. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 
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Lit.: Errington – Cribb 176, No. 171. 

 

Apliky 

 

109. (a – g) Muž s delfínom, nášivné doštičky (7 kusov, tab. XXIII.98) 

Zlaté apliky sú vytvorené technikou repoussé a stvárňujú takmer identický obraz, 

označovaný v literatúre ako muž s delfínom, možno sa jedná o zobrazenie Tritóna. 

Zobrazenie ryby podobnej delfínovi je pomerne realistické. Spodná časť tela mužskej postavy 

má tvar zvíjajúcich sa hadov, ale viac pravdepodobne z akantových listov, spod kterých je 

vidieť vystupovať špirálovité chvosty. Mužská postava má hrubšie črty, mandľovité oči, 

krátke vlasy sú naznačené kruhovými vrypmi. Okrem hlavného výjavu je doštička dekorovaná 

niekoľkými lístkami, kvapkovitými útvarmi, ktoré mohli slúžiť pre vloženie tyrkysov. V dolnej 

časti každej apliky sú tri kruhové otvory, ktoré mohli slúžiť tiež k vloženiu tyrkysov – medzi 

kruhovými otvormi sú obojstranne konkávne útvary, ktoré pripomínajú striedajúce sa vzory 

vzory z pektorálov.  

 

Rozmery:  3,1 x 2,9 cm, váha 4 – 6,5 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob I – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 226, no. 1 

 

110. (a, b) Nášivné pliešky v tvare rozet (2 ks, tab. XXIII.99) 

Predmety sú vytvorené zo zlatého plechu s vtlačovanými detailami. Samotná sa skladá zo 

štyroch srdcovitých okvetných lístkov, z priestoru medzi nimi vybieha vždy jeden podlhovastý 

lístok, ktorý má na konci pripevnený pomocou zlatého drôtu jednoduchý zlatý kruhový 

pliešok. Zo stredu rozety vybieha niekoľko vzájomne prepletených drôtikov so srdcovitými 

plieškami.  

Rozmery: priemer  4 cm, váha 5,6 a 4,6 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob I – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 227, no. 6 
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111. (a – d) Medailóny s bustou (tab. XXIII.100) 

Kruhové medailónky s mužskou bustou en face vo vysokom reliéfe. Okraj medailónu je 

zdobený širším pásom priehradok, pôvodne vyplnených drahými kameňmi alebo sklenou 

pastou. Na okraji je zdobený dookola granuláciou. Postava má dlhšie, na plecia padajúce 

vlasy, rozhaľujúci odev, podobný kaftanu, širší nákrčník, zložený z dvoch častí a diadém na 

hlave. Črty tváre sú schematické, detaily naznačené jednoduchými ryhami. Na medailón sú 

pomocou drôtikov pripevnené prívesky zo zlatého plechu kruhového tvaru po oboch 

stranách zobrazenej busty, Mohlo by to byť zobrazenie mladého Dionýza. 

Rozmery:  priemer medailónu 2,6 cm, priemer disku 1,6 cm, váha 21 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob III – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 238, no. 15. 

 

112. Pliešok s vyobrazním Harití a Pančiky (tab. XXIII.101) 

Obdĺžnikový pliešok vytvorený zo zlatého plechu pomocou formy zobrazuje dvojicu na tróne. 

Muž má okolo pliec plášť, zopnutý kruhovou sponou při jednom pleci, schmaticky zobrazená 

žena má dlhý šat a niekoľko šperkov. 

Rozmery: 3,6 x 4,4 cm 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila (?) 

Datácia: 4. stor. n. l. 

Uložené v: Victoria and Albert Museum I. S. 10-1948. 

Lit.: Errington – Cribb 1992, 144, no. 144 

 

113. Kruhový medailón so sediacou bohyňou (tab. XXIII.102) 

Medailón vyrobený zo striebra bol možno súčasťou pôvodného pokladu z Oxu. Na medailóne 

vyrobenom technikou repoussé je spodobená ženská postava, asi Harití, sediaca na tróne, 

blízko ktorho je dieťa. Žena má veľké množství masívnych šperkov. 

 

Rozmery: priemer 7,4 cm 

Materiál: striebro 

Lokalita: kúpené na trhu v Ráwalpindí, možno z pokladu z Oxu (Tacht-i-Kuwad) 

Datácia: 2. stor. pred n. l. 

Uložené v: Britské muzeum OA 1937.3-19.4 

Lit.: Errington – Cribb 1992, 141, no. 142 
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114. Nášivná aplika s hrubším zobrazením Afrodité (tab. XXIV.103) 

Aplika je tvorená dvoma časťami – predná reliéfna časť bola vytvarovaná pomocou formy, 

zadnú časť šperku tvorí tenký zlatý pliešok, který je vyrezaný podľa obrysu prednej časti so 

štyrmi jednoduchými očkami, kterými sa celý šperk prišil na odev. Zobrazný výjav tvorí 

ženská podsaditá postava stojaca medzi dvoma stĺpikmi v pomerne uvoľnenom postoji. 

Ľavou nohou sa opiera o jeden zo stĺpov. Noha je mierne nakročená a jej obrys zreteľne 

vystupuje z plášťa.  Pravá noha je vystretá a predstavuje oporu pre celé telo. Tomu 

zodpovedá aj mierne zvýšený pravý bok. Hlava bohyne je mierne pootočená doprava, tvár 

má hrubé črty s veľmi výraznými očami. Afrodité má vlasy vyčesané do drdolu v hornej časti 

hlavy, sú naznačené jednotlivé pramene vlasov. Postava do polovice tela nahá – jediným 

odevom je plášť s výraznou drapériou, který je obkrútený okolo bokov a padá k zemi. Telo 

zdobia retiazky spojené uprostřed hrude medzi prsiami. Zvláštnym prvkom sú krídla. Na stĺpe 

po ľavej strane ženskej postavy stojí okrídlený Eros a drží sa svojej matky. Zlatá aplika tvorila 

centrálny výzdobný element na hrudi ženy.  

Rozmery:  4,5 x 2,5 cm, váha 14,8 g  

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob II – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 231, no. 6 

 

115. Nášivné pásy s tyrkysmi, zložené z dvoch druhov plieškov (tab. XXV.109) 

Ozdoba, ktorá bola našitá na prednej strane odevu v dvoch pásoch, je vytvorená zo zlata a 

ozdobená tyrkysom. Pás je tvorený striedaním 34 kruhových zlatých plieškov, ozdobených 

vždy tromi kvapkami z tyryksu a 32 zlatých plieškov, ktoré sú na dvoch stranách konkávne 

vyrezané do tvaru dvojitého mesiaca a v hornej a dolnej časti zdobené tyrkysmi v tvare 

srdca.  

Rozmery:  pliešok priemer 3,1 cm, mesiacovitý rozdeľovač 3,1 x 2,5 cm, váha cca 101 g 

Materiál: zlato, tyrkys 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob II – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 233, no. 19 
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116. Nášivný pás so záveskami  (tab. XXV.110) 

Kratšie nášivné pásy tvorené striedajúcimi sa kolieskami a dvojitými polmesiacmi zdobili 

plecia ženy. Kruhové pliešky sú zdobené priehradkami tvoriacimi rozetku z piatich 

srdcovitých častí. Pliešky v tvare dvojitého polmesiaca majú ornamentálne zakrútené hroty 

do volút, srdcovité priehradky s vloženými tyrkysmi zdobia miesto spojenia oboch 

polmesiacov. Srdcovité priehradky majú každá očko, ku ktorému je prichytený zlatý drotik 

s jednoduchým pohyblivým záveskom kruhového tvaru, vyrezaný z tenkého zlatého plechu. 

Rozmery:  kruhový pliešok priemer 1,5 cm, rozdeľovač 1,8 x 1,8 cm, váha 29,96 g 

Materiál: zlato, tyrkys 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob II – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 233, no. 20 

 

117. Aplika s „baktrijskou“ Afrodité (tab. XXIV.104) 

Predná časť apliky vo vysokom reléfe bola tvarovaná pomocou formy, zadná vyrezaná zo 

zlatého plechu. Aplika s motívom okrídlenej bohyne lásky pripomína apliku z hrobu II, ale 

vyniká nad ňou kvalitou spracovania. S predchádzajúcim šperkom ju spája podobné 

umiestnenie na tele. Ženská postava sa opiera o stĺpik po svojej ľavej strane, pravý stĺpik 

chýba. Stĺpik je vo vrchnej časti ozdobený vloženým kameňom modrozelenej farby, 

pravdepodobne tyrkysom. Prepracované detaily ako drapéria plášťa obkrúteného okolo 

bokov, alebo spracovanie krídel. Telo bohyne je ozdobené niekoľkými šperkami – 

náramkami, nápažníkmi a nákrčníkom, vlasy sú ozdobené skrútenou šatkou, ktorá je 

dekorovaná krúžkami.  

Rozmery: 5 x 2,6 cm, váha 14 g  

Materiál: zlato, tyrkys 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob VI – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 255, no. 3 

 

118. Ozdobný nášivný pás (tab. XXV.111) 

Ornamentálny pás, ktorý patril pravdepodobne k ozdobám našitým na odev, sa podobá 

nálezom z hrobov I a II. Pás je vytvorený striedaním kruhového motívu s tyrkysmi v tvare 

kruhu, usporiadanými do štvorlístku, a motívom pripomínajúcim dvojitý polmesiac. Medzi 

polmesiacmi v dolnej aj hornej časti sa nachádzajú ďalšie priehradky v tvare srdca 
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s vloženými tyrkysmi. Knim sa pomocou očka pripojuje drotik s navlečenou perlou alebo 

perlam a diskom zo zlatého plechu.  

Rozmery: 1,7 x 4,6 cm, celková váha 46,28 g  

Materiál: zlato, tyrkys, perly 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob VI – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 256, no. 22 

 

119. Zlatá figurka dieťaťa, možno Harpokrata (tab. XXV.112) 

Prívesok zo zlatého plechu v tvare schematickej figurky sediaceho dieťaťa s jednou nohou 

zloženou pod telom. Možno sa jedná o Harpokrata. 

Rozmery: výška 2,5 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: bez kontextu, dnešný Afghanistan 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: zbierka A. I. C. (Ancient India and Iran Trust, Cambridge) 

Lit.: Errington – Cribb 1992, 141, no. 141 

 

120. Aplika s Afrodítou na lotosovom kvete (tab. XXIV.106) 

Reliéfna doštička vytvorená zo zlatého plechu zobrazuje okrídlenú bohyňu Afrodité či Psyché. 

Postava bohyne stojí pri stĺpiku, o ktorý sa opiera ľavou rukou. Jej ľavá noha je pokrčená, 

rysuje sa pod drapériou plášťa, omotaného okolo bokov. Pravá noha tvorí oporu celého 

postoja. Má náramky, nápažníky, ozdobné pásy spojené uprostred hrude. Afrodité má 

detaily šperkov a krídel vytvorené pomocou rovnoběžných línií, podstavou výjavu je zreteľný 

lotosový kvet. Bohyňa má jemné spracovanie tela, ale objavujú sa nedostatky v detailov 

alebo nesprávne proporcie tela.  

 

Rozmery: dĺžka 8,4 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 632, 96; III Pl. 191, 96. 

 

121. Aplika s Afrodité (tab. XXIV.105) 
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Reliéfna doštička vytvorená zo zlatého plechu zobrazuje okrídlenú bohyňu Afrodité či Psyché. 

Postava bohyne stojí pri stĺpiku, o ktorý sa opiera ľavou rukou. Jej ľavá noha je pokrčená, 

rysuje sa pod drapériou plášťa, omotaného okolo bokov. Pravá noha tvorí oporu celého 

postoja. Má náramky, nápažníky, ozdobné pásy spojené uprostred hrude. Prevedenie 

detailov je oproti predchádzajúcemu pliešku iné, tvorí ho séria vbíjaných bodov líniach. 

Zvláštny je účes, drdol z vlasov je nad čelom upevnený skrútenou šatkou.  

 

Rozmery: dĺžka 6,4 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 632, 97; III Pl. 191, 97. 

 

122. Aplika s Erotom a Psyché (tab. XXV.107) 

 

Reliéfna doštička vytvorená zo zlatého plechu zobrazuje Erota spoločne s Psyché . Na rozdiel 

od častějších zobrazení ako malého dieťaťa je v tomto prípade zobrazený ako dospelý muž 

v společnosti so svojou partnerkou. Na aplike je vidieť dôverné manželské gesto, Eros drží 

Psyché za prsia, tá má vyššie posadený ľavý bok. Obaja sú polonahí, okolo pliec majú 

zaviazaný plášť, za postavami sa rysuje drapéria. Práca je síce jednoduchá, ale kvalitnejšia, 

črty tváre sú viac prepracované a vernejšie, neskĺzavajú k ornamentálnosti. 

 

Rozmery: dĺžka 4,6 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 632, 98; III Pl. 191, 98. 

 

123. Aplika/Medailón s malým Erotkom (tab. XXV.108) 

 

Kruhový medailón zo zlatého plechu s Erotom v podobe malého dieťaťa, ležiaceho na rozete, 

okolo krku má širší náhrdelník či pektorál. Prevedenie je hrubšie.  

Rozmery: dĺžka 2,8 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 632, 99; III Pl. 191, 99. 
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Opasky, pracky 

 

124. Opasok (tab. XXVI.113) 

Opasok, skladajúci sa z deviatich medailónov so zobrazením božskej postavy, sediacej na 

levovi alebo pantherovi. Jednotlivé medailóny sú spojené plochými retiazkovými pruhmi. 

Medailóny majú po stranách ploché objímky, pomocou ktorých sa na ne pripevňovali 

retiazkové pásy. Objímky majú na vrchnej strane ornamentálnu výzdobu s priehradkami 

v tvare kvapiek, oblých útvarov alebo ohnutých kvapiek. Každý medailón má pomerne široký 

lem, vytvorený prekrývajúcimi sa oblými priehradkami. Okraj je ozdobený granuláciou. 

Šelma, na ktorej sedí božská postava, je zobrazená v pohybe, s otvorenými ústami a 

vyplazeným jazykom. Hlava je obrátená k divákovi, mierne sklonená. Postava detailami 

oblečenia veľmi pripomína sponu s Ariadné a Dionýzom, dokonca v ruke drží malú nádobku, 

podobnú kantharu. Šaty sú kratšie, drapéria viditeľná, cez jedno plece je vidieť plášť alebo 

pruh látky. Topánky sú vyššie, ozdobené plametou. Vlasy postavy sú vyčesané dohora, do 

drdolu, na dvoch medailńoch sú ale držané korunou. Na krku má nákrčník. Mohlo by ísť o 

bohyňu Nanu, či Kybelé, alebo by molho ísť o bohyňu Nanu, ale i Dionýza. 

Rozmery: dĺžka opasku 97,6 cm, šírka retiazky 2 cm, priemer medailónu 4 cm, váha 840 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob IV – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 246 - 247, no. 2. 

 

 

125. (a, b) Pliešky so zobrazením pantera, súčasť opasku (tab. XXVI.114) 

Dva pliešky s reliéfnou výzdobou mohli byť súčasťou výzdoby opasku (nákončia), prípadne 

úchytného systému dýk a meča, alebo súčasťou uzdy. Oba pliešky sú odliate do formy, na 

jednej strane sú oblé, druhá strana sa mierne rozširuje do lichobežníkovitého útvaru bez 

výzdoby. Na každej je zobrazené útočiace zviera, pravdepodobne panther. Má predné nohy 

natiahnuté dopredu, ústa otvorené, zreteľne viditeľné oblé uši. Telo má na sebe priehradky, 

pravdepodobne k vloženiu kameňa alebo sklenej pasty.  

Rozmery: dĺžka 4 cm, šírka 1,2 a 0,8 cm, váha 10,35 a 14,47 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob IV – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 247, no. 4. 
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126. Dekorácia opasku so šelmou hryzúcou si do chvostu (tab. XXVI.115) 

Dutý predmet hového tvaru (možno faléra či medailón opasku), ktorého povrch je zdobený 

reliéfnym zobrazením okrídlenej šelmy, hryzúcej do svojho chvosta. Na spodnej strane sa 

zachovali zvyšky kože, čo by mohlo naznačovať použitie na opasku, prípadne sústavy 

kožených pruhov, ktoré držali meč a dýky. V prepracovanom krídle je vložený okrúhly tyrkys. 

Predmety podobné týmto sa nachádzajú aj v zbierke Petra Veľkého z Ermitáže.  

Rozmery: priemer 2,6 cm, výška 1,2 cm, váha 7,65 g 

Materiál: zlato, tyrkys 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob IV – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 247, no. 5. 

 

127. (a – c) Menšie guľaté dekorácie opasku (tab. XXVI.116) 

Tri menšie ozdoby opasku majú takmer sférický tvar, z jednej strany je otvorený kvoli 

pripevneniu na podklad z kože. Reliéf na povrchu zobrazuje skrútené telo fantastického 

tvora, ktorý má orliu hlavu so zobákom. Niektoré časti tela sú ozodbené priehradkami, do 

ktorých sa mohli vkladať tyrkysy. 

Rozmery: priemer  1,8 cm, váha celková 47,7 g 

Materiál: zlato, tyrkys 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob IV – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 247, no. 6. 

 

128. (a, b) Dve menšie dekorácie opasku s šelmou, ktorá si hryzie do labky  

Dekorácie opasku majú takmer sférický tvar, reliéfne zobrazenie spodobuje divokú 

fantastickú okrídlenú šelmu, ktorá je skrútená do podoby predmetu. Hryzie si do vlastnej 

laby. Na tele je niekoľko priehradok, ktoré mohli niesť výplň z tyryksu alebo inej látky.  

Rozmery: priemer 2,2 a 2,1 cm, celková váha 14 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob IV – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 247, no. 7. 
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129. Spona (tab. XXVI.117) 

Zlatý predmet bol pravdepodobne súčasťou opasku, prípadne prichytenia meča k opasku. 

Predmet tvorí trubička, ktorá je z vonkajšej strany ozdobená pravouhlými priehradkami, 

rozdelenými granuláciou.  

Rozmery: dĺžka 2,6 cm, celková váha 4,5 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob IV – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 250, no. 29. 

 

130. Aplika opasku s rytým obrazom draka 

Plochá aplika je na jednej strane zaoblená, na druhej strane má väčší otvor, pravdepodobne 

bola súčasťou opasku. Zadná strana je hladká, predná je ozdobená jednoduchým rytým 

obrazom vlniaceho sa draka s otvorenými ústami.  

Rozmery: rozmery 3,5 x 0,8 cm, váha 7,92 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob IV – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 251, no. 34. 

 

131. Štítovitá aplika opasku s antilopou a pantherom (tab. XXVI.118) 

Zlatá aplika odliata do formy má tvar na jednej strane zaobleného štítu. Na zadnej strane je 

pripevnených päť háčikov k prišitiu na podklad, prednú stranu zdobí reliéfne zobrazenie 

s pantherom, požierajúcim antilopu. Panther je zobrazený v hornej časti, pod ním je skrútená 

antilopa.  

Rozmery: 4,7 x 3,6 x 0,5 cm, celková váha 18,6 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob IV – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 251, no. 35. 
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132. Aplika so šelmou napádajúcou koňa 

Zlatá aplika odliata do formy má tvar na jednej strane zaobleného štítu. Na zadnej strane je 

niekoľko fragmentov organického materiálu, asi dreva, prednú stranu zdobí vyššie reliéfne 

zobrazenie dvoch fantastických tvorov s krídlami a pazúrmi, požierajúcich koňa. Zobrazenie 

šeliem je osovo súmerné, scéna je zdobená tyrkysmi, rovnako ako obvodový lem. 

Rozmery: 5,1 x 4,3 x 0,7 cm, celková váha 11,79 g 

Materiál: zlato, tyrkys 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob IV – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 247, no. 36. 

 

 

133. Inkrustovaný medailón/pracka s Harití (tab. XXVII.119) 

 

Zlatý medailón (alebo pracka), na ktorom je v repoussé zobrazená bohyňa Harití so šperkami 

– medailónom, sponami na pleciach drapovaného odevu či ušiach. Bohyňa je zobrazená 

frontálne, v jednej ruke drží rozkvitnutý lotos, v druhej cornucopia. Medailón má široký lem 

s dvoma pruhmi. Jeden je vytvorený z granátov, oddelených lístkovitými útvarmi, druhý je 

tvorený z vložených okrúhlych perličiek.  

 

Rozmery: priemer 4,5 cm 

Materiál: zlato, granát, perly 

Lokalita: Taxila (?), dnešný Pakistan 

Datácia: 4. stor. n. l. 

Uložené v: Victoria and Albert Museum I. S. 9-1948 

Lit.: Errington – Cribb 1992, 143, no. 143 

 

 

134. Kruhová spona z Dalverzintepe (tab. XXVII.120) 

Zlatá spona má kruhový tvar, okraj tvorí lem zo sledu priehradok, určených k vloženiu 

kameňov či sklenej výplne. Priehradky po okraji pripomínajú deformované srdiečko, k okraju 

je na jednej strane pripojená časť s otvorom, na druhej miesto pre uloženie ihly, ktoré má 

tvar oválu so špicom, obrúbeného granuláciou. Stredový kruh tvorí zvinuté zviera, ktoré si 

hryzie do labky. 

Rozmery: priemer 4,7 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Dalverzintepe, Baktria, dnešný Uzbekistan 
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Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum starožitností a šperkov (Музей антиквариата и ювелирного искусства) 

Taškent 

Lit.: Пугаценкова – Ртвеладзе - Като 1991, 270, 96. 

 

 

135. Pravouhlá spona s bojovníkom (tab. XXVII.121) 

Zlatá pravouhlá spona. Lem spony tvoria striedajúce sa priehradky, jedny pripomínajúce 

svojím tvarom vajcovec. Centrálnu scénu predstavuje muž s východnými črtami 

v nomádskom odeve so širokými nohavicami a zavinovacím kaftanom, sediaci na koni. Pred 

koňom je diviak, pravdepodobne teda ide o scénu lovu.   

Rozmery: 5,2 x 5,2 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Saksanochur, Baktria, dnešný Tadžikistan 

Datácia: 1. – 2. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum starožitností Tadžikistanu 

Lit.: Inagaki 2002, 253, no. 214. 

 

136. Opasok s medailónom a rybami (tab. XXVII.122) 

Opasok tvoria šesť radov po tri duté ryby so šupinami, vzájomne spojené pomocou zlatých 

prúžkov. Posledný rad rýb sa napojuje na okrúhly zlatý terč, zdobený po okraji drobnými 

priahradkami. Centrálnu výzdobu tvoria priahradky v tvare srdca a kvapiek okolo stredového 

krúžku medailónu, vyplnené bielym kameňom. 

Rozmery: dĺžka ryby a priemer medailónu 3,5 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, sklená pasta, biely kameň, kryštál 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 630, 78; III Pl. 194, 78. 

 

Brošne (odevné spony zložené z jednej časti) 

 

137. Štítková inkrustovaná spona (tab. XXVIII.123) 

Spona pozostáva z kruhového a menšieho polkruhového pliešku, ktoré sú po obvode 

dekorované zlatými perličkami. Vnútorné časti sú delené priehradkami, ktoré boli pôvodne 
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vyplnené tyrkysmi a červenou sklenou pastou. Zo spodnej strany je k spone pripojený háčik 

zo zlatého drôtu kruhového prierezu.  

 

Rozmery: 1,9 x 3 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, tyrkys, sklená pasta 

Lokalita: Biškenntské pohrebisko VII, južný Tadžikistan 

Datácia: 1. – 2. stor. n. l. 

Uložené v: neznáme 

Lit.: Зеймаль 1985, 105 – 106, 267. 

 

138. Štítková inkrustovaná spona (tab. XXVIII.124) 

Spona pozostáva z dvoch častí, jednu tvorí priehradka kruhového tvaru s granuláciou po 

obvode, väčšiu potom zhluk štyroch rovnako veľkých okrúhlych priehradok. Sú vyplnené 

tyrkysmi alebo sklenou pastou. 

 

Rozmery: 1,4 x 3,2 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, tyrkys, sklená pasta 

Lokalita: Biškenntské pohrebisko VII, južný Tadžikistan 

Datácia: 1. – 2. stor. n. l. 

Uložené v: neznáme 

Lit.: Зеймаль 1985, 106, 268. 

 

139. Štítková inkrustovaná spona (tab. XXVIII.125) 

Spona pozostáva z niekoľkých častí, stredný kruhový pliešok je rozdelený tromi oblúkovými 

priehradkami na útvar, pripomínajúci kosoštvorec s konkávnymi stenami. Spona sa našla 

v ženskom hrobe, v hornej časti hrude vľavo, mohla tak slúžiť k zopnutiu či ozdobe plášťa či 

podobného odevu. 

 

Rozmery: dĺžka cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, tyrkys, sklená pasta 

Lokalita:pohrebisko Tulchar, južný Tadžikistan 

Datácia: 1. – 2. stor. n. l. 

Uložené v: neznáme 

Lit.: Мандельштам 1966, 127, LIX,9. 
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140. Spona v tvare rozety s tyrkysom (tab. XXVIII.126) 

Masívna spona v tvare rozety s piatimi okvetými lístkami je zdobená drobnými vloženými 

tyrkysmi a perlami v tvare kvapiek. Na zadnej strane predmetu sú 4 očká, ktorými sa šperk 

mohol přišiť na odev.  

Rozmery: priemer  5 cm, váha 19,98 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob I – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 226, no. 4. 

 

141. Spona kruhová rozetková (tab. XXVIII.127) 

Jednoduchá spona kruhového tvaru, odliata. Výzdoba v nízkom reliéfe v tvare rozetky 

s piatimi okvetnými lístkami približne srdcovitého tvaru. Na zadnej strane sa nachádza očko 

k prišitiu.  

Rozmery:  priemer 3,1 cm, váha 9,99 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob II – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 257, no. 27. 

 

142. Spona v tvare rozetky (tab. XXVIII.128) 

Spona kruhového tvaru. Vrchná strana je ozdobená v nízkom reliéfe rozetkou s piatimi 

okvetnými lístkami, vzdialene pripomínajúcimi srdcovitý tvar. Lístky sa trochu prekrývajú. 

Stred kvetu je naznačený drobným konkávnym výstupkom, vedie z neho ďalších päť malých 

ornamentálnych podlhovastých lístkov so zubatým okrajom.  

Rozmery: 5,8 x 4,6 cm, celková váha 31,58 g (Sarianidi, britský katalog iné údaje) 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob VI – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 247, no. 4. 

 

143.  (a, b) Strieborné spony v tvare rozety – možno pár (tab. XXVIII.129) 

Dve prelamované strieborné kruhové spony, pripomínajúce rozety. 
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Rozmery: priemer 7,4 a 7,8 cm, váha 22,7 a 21,8 g 

Materiál: striebro 

Lokalita: neznáma 

Datácia: 5. stor. n. l. 

Uložené v: zbierka A. I. C. (Ancient India and Iran Trust, Cambridge) 

Lit.: Errington – Cribb 1992, 148, no. 148 

 

Párové spony  

 

144. (a, b) Párová spona vo forme jednoduchého disku (tab. XXIX.130) 

Spona jednoduchého diskovitého tvaru, na jednom disku sa nachádza očko, na druhom otvor 

k prevlečeniu. 

Rozmery: priemer disku 3,3 cm, 16,02 (disk s háčikom) – 16,2 g (disk so slučkou) 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob I – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 226, no. 2. 

 

 

145. (a, b) Párová spona s Erotkami na delfínoch (tab. XXIX.133) 

Spona slúžila k zapnutiu vrchného odevu – plášťa. Tvorí ju dva zrcadlové, aj keď nie identické 

zobrazenia malého okrídleného Erotka, ktorý jazdí na rybe, podobajúcej sa na delfína. Telo 

ryby je pokryté menšími a väčšími priehradkami, dnes už prázdnými, v minulosti 

pravdepodne vyplnenými tyrkysmi, alebo inými kameňmi či sklenou pastou. Postava Erotka 

nie je veľmi subtílna, oproti zvyšku tela má pomerne tučné nohy. Eros drží v ruke 

pravdepodobne nádobu, či iný okrúhly predmet. Druhá ruka sa drží plutvy ryby, ktorú má 

umiestnenú na hlave. Jeho telo je ozdobené náramkami, nánožníkmi a retiazkou na hrudi, 

ktorá sa spája medzi prsiami. Vlasy sú naznačené drobnými vpichmi. Zadná časť má 4 krúžky, 

ktorými sa spona mohla přišiť na odev. Jedna ryba má k ústam připevnený háčik, druhá 

krúžok, aby sa mohli zapnúť.  

Rozmery: každá spona 4,5 x 3 cm, váha 18 a 20 g  

Materiál: zlato, vložené kamene chýbajú 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob II – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 231, no. 5. 
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146. (a, b) Párová spona s macedónskym bojovníkom (tab. XXX.136) 

Masívna prelamovaná spona obdĺžnikového tvaru, zložená z dvoch častí. Predná časť spony 

je odliata do formy, reliéf je pomerne vysoký, v niektorých miestach prerezávaný. Na oboch 

sa zrkadlovo nachádza rovnaký ikonografický motív – bojovník medzi dvoma stromami alebo 

stĺpmi s drakmi dolu pri kmeňoch a dravými vtákmi hore v korunách po oboch stranách 

výjavu s bojovníkom. Zadná časť je plochá a prerezávaná na rovnakých miestach ako vrchný 

diel, v čtyroch rohoch má očká k prišitiu na podklad. Jeden diel spony má dva háčiky, druhá 

dve očká. Spodnú časť výjavu tvoria tri pásy s priehradkami pravdepodobne určenými 

k vyloženiu farebnými kameňmi (prvý a tretí pás), druhý pás má dekoráciu vo forme 

vtlačených bodiek a zárezov. Z ďalších troch strán lemuje scénu okrem mýtických zvierat 

rastlinný motív, možno strom, vytvorený opakovaním podobného motívu – troch priehradok 

podlhovastého tvaru, ktoré sa radiálne rozbiehajú zo čtvrtej horizontálnej priehradky. Vo 

vrchných rohoch doplňujú scénu vtáky, pravdepodobne orly, ktoré v zobákoch držia 

podlhovastý predmet, ktorý za nimi vlaje. Centrálna postava s prepracovanými črtami tváre, 

odkazujúcimi na stredomorskú tradíciu, má oblečenú výzbroj – pravdepodobne pancier 

s naznačenou muskulatúrou, spodná časť odevu je široká, siaha tesne nad koleno, pravouhlé 

priehradky v dvoch radoch naznačujú doštičky panciera, spod ktorého je vidieť drapériu 

spodného odevu. Postava má dlhé vlnité vlasy, ktoré padajú na plecia. Topánky sú vyššie, je 

na nich naznačené šnurovanie. Bojovník drží v jednej ruke kruhový štít, v druhej kopiu výšky 

svojho tela. Na hlave má prilbu, istenú páskom.  

Rozmery:  9 x 6,3 cm (každá), celková váha 78,85 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob III – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 236, no. 1. 

 

147. (a, b) Párová spona s Erotkami na delfínoch (tab. XXIX.134) 

Párová spona zložená z dvoch takmer identických, zrkadlovo sa k sebe pripájajúcim sponám 

na sebe nesie zobrazenie Erotka na rybe podobnej delfínovi. Spona je dutá, vytvorená 

spojením dvoch častí z tenkého zlatého plechu – vrchnej s vysokým reliéfom a zadnej 

plochej. Jedna časť má v mieste nosa ryby očko, druhá háčik k zapnutiu. Hlava Erotka je u 

jednej časti spony z profilu, druhá takmer z prednej strany. Črty tváre sú pomerne 

modelované, u jednej časti sú naznačené kučery krátkych vlasov. Telo Erotkov je mohutné, 

hlavne nohy, majú naznačené náramky a nánožníky ako aj v prípade prvej spony. Ruky sú 

široko roztiahnuté, jedna sa vždy drží hlavy ryby.  

Rozmery:  4,2 x 4,9 cm (každá), celková váha 33 g 
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Materiál: zlato, tyrkys, perleťovina 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob III – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 236, no. 2. 

 

148. (a, b) Párová spona mandľovitého tvaru (tab. XXIX.131) 

Jednoduchá zlatá spona, zložená z dvoch mandľovitých častí, ktoré sa vzájomne spájajú 

háčikom a očkom, pripevneným na oblej strane. Oba pliešky sú po obvode zdobené 

granuláciou, ich telo je zdobené vždy troma malými kameňmi (dva kruhové, jeden v tvare 

trojuholníku). Každá časť spony má na zadnej strane tri očká, určené k prišitiu na podklad.  

Rozmery:  dĺžka jednej časti 2,2 cm, celková váha 3,86 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob III – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 241, no. 45. 

 

149. (a, b) Párová spona v tvare lýry (tab. XXIX.132) 

Jednoduchá párová spona je tvorená dvoma časťami, ktoré svojím tvarom pripomínajú lýru. 

Obe spony majú očko, vytvorené pomocou ohnutého drôtu. Obe časti sa k sebe mohli 

zaväzovať. Telo spony je hladké. Každá časť má na zadnej strane očká k prišitu na podklad.  

Rozmery: celá spona  4,2 x 3,8 cm, váha 27,75 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob III – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 242, no. 52. 

 

150. (a, b) Párová spona s Dionýzom (tab. XXX.135) 

Párová spona s výjavom z dionýzovského prostredia sa skladá z dvoch takmer rovnakých 

častí, ktoré sú vlastným zrkadlovým obrazom. Jedna spona má háčik, druhá očko. Vrchná 

časť spony vo vyššom reliéfe bola zdobená vloženými tyrkysmi, z ktorých dnes mnohé 

chýbajú. Spodnú časť spony tvorí pás s trojuholníkovými priehradkami. Centrálny výjav 

zobrazuje božský pár v objatí – Dionýzos spoločne so svojou manželkou Ariadné, ktorí sedia 

na veľkom zvierati, asi levovi. Dionýzos sedí obkročmo, má hlavu obrátenú k Ariadné, 
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v jednej ruke drží malý rebrovaný kantharos. Je oblečený v odeve s tyrkysmi zvýrazneným 

dolným lemom, ktorý siaha nad kolená a má dlhé rukávy, vrchnú časť odevu tvorí srnčia 

koža. Je možné, že má náramky a nákrčník. Jeho tvár má výrazné šikmé oči, vlasy sú dlhé a 

vlnité, na vrchu hlavy sa nachádzajú dve priehradky, čo pravdepodobne naznačuje veniec 

z brečtanu. Na nohách má vysoko zaviazané otvorené topánky, na lýtku dekorované 

palmetou, v oblasti prstov je priehradka v tvare srdca. Žena sediaca zboku, s oboma nohami 

k divákovi, sa jednou rukou dotýka Dionýza. Ariadné má tiež náramky a možno nákrčník, dlhé 

vlasy sú vlnité, pravdepodobne prikryté zdobenou pokrývkou hlavy. Zviera, ktoré nesie 

božský pár, má hlavu podobnú levovi, jeho ústa sú otvorené s vyplazeným jazykom a 

viditeľnými ostrými zubami. Uši sú ostré, hriva s ostrými výbežkami, zdobená tyrkysmi, skor 

pripomína draka, silné telo s pevnými nohami, na ktorých sú mohutné pazúry. Pod prednou 

nakročenou nohou zvieraťa pololeží Silén, oblečený vo zvieracej koži, v páse stiahnutej 

Heraklovým uzlom, s ploským nosom, výraznou bradou a obočím a špicatými ušami. V ruke 

drží rhyton, do ktorého nalieva Dionýzos nápoj z kantharu. Dole pod ním je vidieť pastiersku 

palicu. V hornej časti výjavu vedľa Ariadné sa nachádza ďalšia božská postava – bohyňa Niké. 

Je oblečená do drapovaného odevu, podviazaného tesne pod prsiami, má nánožníky, 

náramky, nákrčník i nápažníky, dokonca jeden náramok pripomín svojím zárezom náramky 

s rozšírenými koncami, ktoré sa na lokalite našli.  

Rozmery: jedna doštička 6,5 x 7 cm, celková váha 97,27 g  

Materiál: zlato, tyrkys 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob VI – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 254, no. 2. 

 

Náramky, nápažníky 

 

151. (a, b) Náramky s antilopami (tab. XXXI.137-138) 

Masívne párové náramky sú dekorované stočenými telami antilop, ktoré kopírujú okrúhly 

tvar náramku. Hlavy zvierat tvoria otvorené konce náramku, hlavy s mierne otvorenými 

ústami sú položené na predných nohách. Detaily ako oči, uši, rohy, kopytá a svaly končatín sú 

naznačené vloženými tyrkysmi často v tvare kvapky, časť očí je z karneolu. Ďalšie časti tela sú 

stvářené reliéfne, iné naznačené vyrytými detailami.  

Rozmery:   8,5 x 6,3 cm, váha 254,37 a 253,23 g  

Materiál: zlato, tyrkys, karneol 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob II – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 
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Lit.: Sarianidi 1985, 231, no. 4. 

 

152. (a, b) Hladké náramky s rozšírenými koncami (tab. XXXII.143) 

Hladké párové náramky, odliate pomocou formy, s výrazným trúbkovitým rozšírením 

koncoch. 

Rozmery:  dĺžka náramkov 23,1 cm, váha jedného 290 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob III – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 238, no. 17. 

 

153. Náramok s navlečenými dekoratívnymi amuletmi (tab. XXXII.141-142) 

Základ náramku tvorí zlatý drôt, ktorý sa v časti náramku prekrýva a vytvára špirály. Tie 

umožňujú úpravu veľkosti náramku. Na náramok je pohyblivo pripevnených niekoľko 

ozdobných priehradok , ktoré boli k náramku pravdepodobne pridávané postupne, dnes je 

ich päť, pôvodne ich bolo sedem. Každá priehradka má po obvode drobné zlaté guličky, 

pripomínajúce granuláciu, prípadne zložitejšiu ornamentálnu výzdobu. Nejedná sa o šperk 

vysokej kvality, ale pravdepodobne mal pre nositeľku zvláštny význam. Jednotlivé lôžka majú 

rôzne tvary, oblé, obdĺžnikový s oblými rohmi. Krajný okrúhly kabošon je vyrobený z jantáru. 

Na ďalšej ozdobe náramku, ktorá je vyrobená z tyrkysu, sa nachádza veľmi schematické 

zobrazenie asi ženskej stojacej postavy. Mohlo by sa jednať o Athénu, na výjave sa nachádza 

kopija a štít.  

Rozmery: priemer náramku 6,7 cm, váha 15,65 g 

Materiál: zlato, tyrkys, jantár, olovnaté sklo, ďalšie poškodené kamene 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob V – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 252, no. 1. 

 

154. (a, b) Náramky s levími hlavičkami – pár (tab. XXXI.139-140) 

Náramky odliate pomocou formy, telo je hladké, otvorené konce zdobia hlavičky levov, ich 

telo je dekorované priehradkami. Levy majú otvorené  ústa, ceria zuby. Oči sú zúžené, 

zaujímavé sú špicaté uši a rohy, ktoré smerujú spoločne s ušami dozadu. Hlavu zvieraťa delí 

od tela náramku úzka manžeta vytvorená z kosoštvorcov.  
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Rozmery: dĺžka tela náramku 18,5 cm, kruhový priemer tela 0,5 cm, celková váha oboch 

kusov 150 g  

Materiál: zlato, tyrkys 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob VI – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 256, no. 15. 

 

155. (a, b) Nápažníky – pár (tab. XXXII.144) 

Párové nápažníky alebo náramky sú hladké, odliate do formy, v priereze čtvorcové. Telo 

nápažníku sa smerom k otvoreným koncom rozširuje. 

Rozmery: dĺžka tela 21 cm, celková váha 126,45 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob IV – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 249, no. 21. 

 

156. (a, b) Náramky s širšími útvarmi na koncoch (tab. XXXII.145) 

Otvorené náramky zo strieborného drôtu s koncami v tvare pravouholníka či oválneho 

útvaru. 

Rozmery: priemer 8,6 cm, váha neznáma 

Materiál: striebro 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 633, 102, 103; III Pl. 195, 102,103. 

 

157. (a – l) Náramky ozdobené špirálami (12 ks, tab. XXXII.146) 

Náramky zo zlatého drôtu, časť tela majú špirálovito obmotanú, pomocou špirál je možné 

upraviť veľkosť náramku. 

Rozmery: priemer 3,8 – 3,8 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 
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Lit.: Marshall 1951, II 634, 104 - 115; III Pl. 195, 105 – 115 (b). 

 

158. (a – r) Náramky s rozšírenými trúbkovitými koncami (17 ks, tab. XXXIII.147-

148) 

 

Náramky s hladkým telom a trúbkovito rozšírenými koncami. Niektoré náramky sa na zadnej 

strane dajú otvárať pomocou kĺbu.  

 

Rozmery: priemer 6,9 – 9,5 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 634, 116 - 132; III Pl. 195, 116 – 132 (c, d, e, g). 

 

159. (a – d) Náramky s levími hlavičkami (tab. XXXIII.149-150) 

Náramky s hladkým telom a levími hlavičkami s manžetou. Celkovo sa našli na Bhiru štyri 

príklady zo zlatého plechu. 

Rozmery: priemer 10,2 – 11,8 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Bhir 

Datácia: rané 2. stor. pred n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 634, 133 - 136; III Pl. 195, 133 – 136 (i). 

 

160. (a, b) Zdobné náramky páskové prelamované – pár (tab. XXXIV.153) 

 

Širšie páskové prelamované náramky s ornamentálnym florálnym motívom (akantové listy) 

otvárajú pomocou štvorcových zdobených plieškov na pántoch, cez ktoré sa prevlieka tenká 

tyčinka.  

 

Rozmery: priemer 6,4 cm, šírka pásiku 4,2 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, biely kameň, jantár 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 634, 137 - 138; III Pl. 196, 137 – 138. 
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161. Dekoratívny náramok s prelamovaním  

 

Širší páskový prelamovaný náramok s ornamentálnym florálnym motívom (akantové listy) 

otvára pomocou štvorcových zdobených plieškov na pántoch, cez ktoré sa prevlieka tenká 

tyčinka.  

 

Rozmery: priemer 6,1 cm, šírka pásiku 4,4 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, červený kameň, tyrkys 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 635, 139; III Pl. 196, 139. 

 

162. (a, b) Náramky prelamované s ornamentálnou výzdobou – pár (tab. 

XXXIV.154-155) 

Širšie páskové prelamované náramky s ornamentálnym florálnym motívom v tvare 

štylizovaných listov brečtanu, pripomínajúcich srdcia. Náramky sa otvárajú pomocou 

štvorcových zdobených plieškov na pántoch, cez ktoré sa prevlieka tenká tyčinka. Na tejto 

štvorcovej časti sa nachádzajú oválne lôžka s vloženým sklom opracovaným en cabochon.  

 

Rozmery: priemer 6,4 cm, šírka pásiku 4,7 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, sklená pasta 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 635, 140 - 141; III Pl. 196, 140 - 141. 

 

163. (a, b) Náramky prelamované s ornamentálnou výzdobou užšie – pár (zab. 

XXXV.156) 

 

Užšie páskové prelamované náramky s ornamentálnym florálnym motívom v tvare 

štylizovaných listov brečtanu, pripomínajúcich srdcia. Náramky sa otvárajú pomocou 

štvorcových zdobených plieškov na pántoch, cez ktoré sa prevlieka tenká tyčinka. Na tejto 

štvorcovej časti sa nachádzajú oválne lôžka s vloženým kameňom en cabochon.  

 

Rozmery: priemer 4,6 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, biely kameň 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 635, 142 - 143; III Pl. 196, 142 - 143. 
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164. (a – e) Náramky s posuvnými špirálami (tab. XXXIV.152) 

Zlaté náramky (2 celé, 3 fragmenty) hladkých náramkov s rozšírenými koncami. 

Rozmery: neznáme, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Dalverzintepe, Baktria, dnešný Uzbekistan 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum starožitností a šperkov (Музей антиквариата и ювелирного искусства) 

Taškent 

Lit.: Пугаченкова – Pтвеладзе 1978, 41. 

 

 

165. (a – c) Náramky hladké s rozširujúcimi sa koncami (tab. XXXIV.152) 

Tri zlaté náramky s telom z hladkého drôtu, časť tela majú obtočenú zlatou špirálou, ktorá 

umožňuje úpravu veľkosti náramku.  

Rozmery: neznáme, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Dalverzintepe, Baktria, dnešný Uzbekistan 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum starožitností a šperkov (Музей антиквариата и ювелирного искусства) 

Taškent 

Lit.: Пугаченкова – Pтвеладзе 1978, 41. 

 

166. Náramok s trúbkovito rozšírenými koncami (tab. XXXIII.151) 

Náramok zo zlatého plechu, s trúbkovito rozšírenou časťou. Na druhej strane bolo možné 

náramok otvoriť. 

Rozmery:  priemer 7,6 cm 

Materiál: zlato 

Lokalita: neznáma, Gandhára, Pakistan 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Metropolitan Museum New York, zbierka S. Eilberga 

Lit.: Behrendt 2007, 16, no. 11. 
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167. Páskový náramok s prelamovanou výzdobou (tab. XXXV.157) 

Dekoratívny náramok zo zlata s florálnou prelamovanou výzdobou v podobe zvieracích scén. 

Okraj náramku tvoria pruhy priehradok, detaily tela zvierat sú tiež zdobené priehradkami. 

Rozmery:  neznáme, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: neznáma, Gandhára, Pakistan 

Datácia: 1. stor. n. l. 

Uložené v: Múzeum v Péšaváre, Pakistan 

Lit.: Fabrégues 1988, 75, Pl. 66; 2.63. 

 

168. (a – h) Pliešky, možno súčasti náramku (8 ks) 

Zlaté pliešky pravouhlého tvaru, vykladané centránlym oválnym kabošonom z karneolu, 

doplnené diagonálne umiestnenými priehradkami v tvare slzičiek. Duté predmety sú priečne 

perforované. Mohli byť súčasťou opasku, náhrdelníku či náramku.  

 

Rozmery:  dĺžka strany 1,2 – 1,4 cm, váha 4 g 

Materiál: zlato, karneol, lapis lazuli a tyrkys 

Lokalita: Mes Aynak, Afghanistan 

Datácia: 1. – 2. stor. n. l. (?) 

Uložené v: Národné múzeum Afghanistanu, Kábul 

Lit.: Faticoni 2014, 27, 1.1.10 

 

Nánožníky  

 

169. (a, b) Nánožníky s rozšírenými koncami – pár (tab. XXXVI.160) 

Nánožníky s otvorenými rozšírenými koncami. Odliate, hladké.  

Rozmery:  priemer 9,5 a 9 cm, váha celková 623,4 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob II – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 235, no. 33. 

 

170. (a, b) Nánožníky s rozšírenými koncami – pár (tab. XXXVI.161) 

Nánožníky s otvorenými rozšírenými koncami. Odliate, hladké.  
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Rozmery: dĺžka 27 cm, váha oboch 306,78 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob V – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 252, no. 4. 

 

171. (a, b) Nánožníky s rozšírenými koncami  - pár (tab. XXXVI.162) 

Oba predmety sú takmer identické, kruhové nánožníky s trúbkovito rozšírenými koncami. 

Každý koniec je naviac ozdobený vloženým tyrkysom v tvare kvapky.  

Rozmery: dĺžka tela 21,2 cm, celková váha 243 g  

Materiál: zlato, tyrkys 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob VI – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 256, no. 16. 

 

172. (a – d) Nánožníky duté indického typu (tab. XXXV.159) 

Štyri mohutné duté nánožníky zo strieborného plechu skladajú sa z dvoch kruhov 

s pohyblivou reliéfnou časťou s vybíjanou dekoráciou. Telo nánožníkov je u niekoľkých častí 

rebrované. 

Rozmery: priemer 15,9 cm, váha neznáma 

Materiál: striebro 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l.  

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 636, 148 - 151; III Pl. 196, 148 - 151. 

 

173. (a – n) Nánožníky duté jednoduché (tab. XXXV.158) 

Štrnásť dutých nánožníkov indického typu zo strieborného plechu, skladajú sa z  kruhu 

s pohyblivou reliéfnou časťou s vybíjanou dekoráciou. 

Rozmery: priemer 12 - 14 cm, váha neznáma 

Materiál: striebro 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l.  

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 
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Lit.: Marshall 1951, II 636, 152 - 165; III Pl. 196, 152 - 165. 

 

Spony na obuvi  

 

174. (a, b) Obuvné kruhové spony – pár (tab. XXXVI.163) 

Pár ozdobných spôn topánok zo zlata, zdobených vloženými tyrkysmi. Spony sú 

prelamované, odliate pomocou formy. Na zadnej strane sú v zlate viditeľné odtlačky textílie. 

Ukazuje to na techniku strateného vosku, ktorá bola rozšírená v Číne. Na zadnej strane sú 

čtyri očká, pomocou ktorých sa spona prišila na topánku. Tvar je kruhový, v strede je 

zobrazená scéna s  mužom, ktorý sedí v dvojkolesovom voze s kruhovým baldachýnom. Voz 

je ťahaný dvoma fantastickými tvormi. Hlava muža je trochu vyvrátná dozadu, vlasy sú 

vyčesané a pravdepodobne zopnuté na vrchu hlavy. Zreteľné je ucho, naznačené menšie oči. 

Muž je oblečený do šatov s dlhými širokými rukávmi, ktoré siahajú až ku krku. Pásik u krku je 

ozdobený tyrkysmi. Rovnako je tyrkysom ozdobený aj široký lem rukávu. Na šatoch je 

viditeľná drapéria. Od jedného pleca popod druhú ruku má obtočený plášť, ktorého línia je 

tiež ozdobená tyrkysom. Dva rovnaké tvory ťahajúce voz majú veľké šikmé oči, vyložené 

tyryksmi a granátom, výrazný nos, ktorý pripomína psovité šelmy. Voz je malý, má dve 

okrúhle kolesá, jedno, ktoré vidíme, je naznačené tyrkysmi. Na tele vozu je vidieť 

kosoštvorcový vzor, ktorý by mohol naznačovať látku. Celá scéna je po obvode lemovaná 

širokým pásom. Ten je zdobený dvomi radmi oblých tyrkysov, ktoré sú po stredovej ose 

rozdelené zlatou líniou. V mieste, kde sa spona zapínala, je malý vystupujúci jazýček 

kvapkovitého tvaru, tiež s vloženým tyrkysom. Muž má čínske črty.  

Rozmery: priemer spony 5,5 cm, výška 1,1 cm, váha 125,16 a 125,9 g 

Materiál: zlato, tyrkys, granát 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob IV – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 246, no. 1. 

Prstene a gemy 

 

175. Prsteň s vpichovanou dekoráciou (tab. XXXVII.164) 

Prsteň s jednoduchou vpichovanou dekoráciou. Výzdoba pozostávala z kruhového 

ornamentu, po stranách boli hruškovité tvary.  

Rozmery: priemer 1,5 cm, váha 1,51 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob I – dnešný Afghanistan, nekropola 
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Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 230, no. 31. 

 

176. Pečatný prsteň s Athénou (tab. XXXVII.166) 

Pečatný zlatý prsteň s kovovým lôžkom (zlato pečate je bledožluté, vlastné telo prsteňa je 

tmavožluté), na ktorom bola vyrytá postava Athény s nápisom (ΑΘΗΝΑ). Prevedenie je 

lokálne, s hrubými detailami. Prsteň je dutý, masívny. Sediaca postava bohyne Athény (chýba 

jej ale stolička) má hlavu je z profilu, telo z prednej strany. Postava bohyne má na hlave 

helmu, v ľavej ruke drží kopiu a okrúhly štít. Pravú ruku má mierne vystretú, pravú dlaň má 

otočenú strom dole. Detaily sú naznačené malými jamkami.  

Rozmery:   rozmery ložka 3 x 2,7 cm, telo prsteňa 1,9 x 1,8 cm, celková váha 25,2 g  

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob II – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 230, no. 1. 

 

177. Prsteň s intagliou s Athénou (tab. XXXVII.167) 

Prsteň je dutý, s vloženým oválnym tyrkysom, na jeho tele sú viditeľné stopy po spájkovaní. 

Na kameni je zobrazená ženská postava, sediaca a so štítom v ruke. Pravdepodobne je to 

Athéna. Postava je oblečená v dlhom šate, na hlave má veniec alebo korunu. Šaty má 

podviazané pod prsiami podľa helénistických vzorov, časť záhybov šatov nad kolenami je 

naznačená bodkovaním. Naznačená je stolička, na ktorej postava sedí. V pravej ruke pred 

sebou drží oválny predmet, pravdepodobne štít, ľavú ruku má natiahnutú dozadu, kopija ale 

chýba.  

Rozmery:   rozmery ložka 1,7 x 1,2 cm, telo prsteňa 2 x 1,7 cm, celková váha 22,72 g  

Materiál: zlato, tyrkys 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob II – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 232, no. 2. 

 

178. Pečatný prsteň s kameňmi (tab. XXXVII.168) 

Dutý prsteň zdobí vypuklý granát oválneho tvaru. Okolo neho boli umiestené ďalšie kamene 

rôznych farieb – celkovo je ich 12. Prsten bol vytvorený zo zlatého plechu. 

Rozmery:   rozmery ložka 3,3 x 3 cm, telo prsteňa 2 x 1,8 cm, celková váha 14,1 g  
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Materiál: zlato, tyrkys, ametyst, lapis lazuli, granát 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob II – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 231, no. 3. 

 

179. Jednoduchý zlatý prsteň (tab. XXXVII.165) 

Jednoduchý malý prsteň, jeho telo je zdobené vpichmi, ktoré tvoria jednoduché geometrické 

tvary – centrálny kruh s bodkou uprostred, po stranách dva ovály.  

Rozmery: priemer 1,6 cm, váha 3,48 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob III – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 242, no. 53. 

 

180. Pečetný prsteň s gemmou so zobrazením obete (tab. XXXVII.169) 

Dutý prsteň s vloženou plochou gemmou, ktorá má rytú figurálnu výzdobu. Centrálna, 

pravdepodobne mužská postava je oblečená do krátkeho riaseného odevu. Pravá ruka sa 

opiera o vysokú palicu. Pri ľavej ruke sa nachádza pravdepodobne oltár, v ľavej drží konárik 

s listami. Na pravej strane sa nachádza vyšší stĺp, ktorý je ozdobený girlandou.  

Rozmery: prsteň 2,3  x 2 cm, gemma 1,6 x 1,1 cm, váha 10,14 g 

Materiál: zlato, tyrkys 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob III – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 243, no. 60. 

 

181. Prsteň s vysokými oddelenými plecami a sklovitou pastou (tab. XXXVII.170) 

Dutý zlatý prsteň, plecia a lôžko vyplnené sklenou pastou sú výrazne oddelené od vlastého 

tela prsteňa. Očko prsteňa pravdepodobne nieslo výzdobu, je však poškodené a nedá sa 

rozlíšiť, o aký výjav sa jednalo. 

Rozmery: prsteň 2,2 x 2,2, ložko 1,2 x 0,9 cm, váha 7,92 g 

Materiál: zlato, sklená pasta 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob III – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 



256 

 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 243, no. 61. 

 

182. Intaglia so zvieraťom (tab. XXXVIII.171) 

Výjav so schematickým zobrazením zvieraťa je vytvorený na polopriehľadnom jadeite. Telo 

zvieraťa tvoria rôzne veľké jamky, rohy sú naznačené zaoblenými líniami. Zaujímavým 

prvkom je hrb na chrbáte zvieraťa. Celý kameň je po svojej ose perforovaný.  

Rozmery: 2,1 x 1,6 x 1 cm, váha 4,58 g 

Materiál: nefrit - jadeit 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob III – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 244, no. 62. 

 

183. Medailón so zobrazením Athény (tab. XXXVIII.172) 

Oválny medailón je masívny, odliaty zo zlata, zadná časť nesie štyri očká k našitiu alebo 

pripevneniu. Výjav zobrazuje ženskú postavu z profilu, oblečenú v drapovanom odeve, odev 

je podviazaný tesne pod prsiami. Ženská postava má na hlave prilbu, výrazne zaviazanú pod 

bradou, vpravej ruke drží okrúhly štít a šikmo postavenú kopiu, ľavú má vystretú nad 

zrkadlový nápis ΑΘΗNA. Zobrazenie je veľmi schematické, črty tváre sú hrubé až zanikajú.  

Rozmery: rozmer medailónu 1,6 x 1,2 x 0,6 cm, váha 8 g 

Materiál: zlato 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob III – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 248, no. 78. 

 

184. Intaglia s gryfom (tab. XXXVIII.174) 

Mliečny priehľadný chalcedón. Samotná pečať je oválna, je na nej kvalitné zobrazenie gryfa 

z profilu. Zviera je štíhle, ladné, detaily tela sú zvládnuté na vysokej úrovni. Spracovanie nie 

je schematické, ale plné detailov. Zviera má otvorený zobák a roztiahnuté krídla. Predmet je 

perforovaný pozdĺžne.  

Rozmery: 3,1 x 2,8 x 1,2 cm, váha 114,36 g (údaj je asi nesprávny) 

Materiál: zlato, chalcedón 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob V – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 
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Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 253, no. 8. 

 

185. Pliešok s obrazom Niké (tab. XXXVIII.173) 

Okrúhla gemma z malachitu nesie zobrazenie bohyne Niké. Okrídlená bohyňa drží v jednej 

ruke veniec s dlhými stužkami, v druhej palmový konárik, ktorý si zároveň opiera o plece.  

Rozmery: priemer 1 cm cm, váha 0,85 g  

Materiál: malachit, striebro 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob V – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 253, no. 10. 

 

186. Pečatný prsteň s portrétom (tab. XXXVIII.175) 

Zlatý prsteň je odliaty do formy. Jednoduchý kruhový tvar sa otvára do oválneho lôžka 

s rovnými plecami. Do neho je zasadená intaglia z tmavého karneolu, kotrá zobrazuje hlavu 

muža z ľavého profilu. Muž má výrazný nos, veľké oko a vlnité vlasy stiahnuté páskovou 

čelenkou. Výrazné vlny vlasov vystupujú nad čelom, lemujú tvár a padajú až na krk. 

Rozmery: 2 x 1,7 cm, celková váha 3,8 g 

Materiál: zlato, karneol 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob VI – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 

Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 255, no. 6. 

 

187. Pečatidlo so scénou s Heraklovými synmi (tab. XXXVIII.176) 

Predmet má oválny tvar, ktorý je po obvode ozdobený granuláciou. Centrálnu časť tvorí 

intaglia zo sklenej pasty, ktorá zobrazuje tri mužské postavy bojovníkov s helmami, dvaja 

majú štít. Stoja okolo stĺpu, na ktorom sedí orol. Jeden z mužov siaha do amfory, položenej 

na zemi. Mohlo by sa jednať o scénu z Heraclidae, kde Heraklovi synovia losujú svoje budúce 

kráľovstvo pred oltárom Dia. Na zadnej strane zlatého ložka je pripevnená trubička, ktorou 

sa predmet dal prišiť alebo pripevniť.  

Rozmery: 1,8 x 1,3 x 0,6 cm, celková váha 2,6 g 

Materiál: zlato, sklená pasta 

Lokalita: Tillja Tepe (Baktria), hrob IV – dnešný Afghanistan, nekropola 

Datácia: 2/4 – 2/3 1. stor. n. l. 
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Uložené v: Národné múzeum, Kábul, Afghanistan 

Lit.: Sarianidi 1985, 250, no. 27. 

 

188. Jednoduchý zlatý prsteň (tab. XXXVIII.177) 

 

Zlatý odliaty prsteň s hladkým oválnym lôžkom, do ktorého sa rozširuje telo. Telo prsteňa je 

zvonku zaoblené, zvnútra rovné. 

 

Rozmery: priemer 2,2 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l.  

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 642, 2; III Pl. 197, 2. 

 

189. Zlatý prsteň s reliéfnou výzdobou (tab. XXXVIII.178) 

 

Zlatý prsteň s lôžkom v tvare dvoch mandľovitých útvarov. Telo prsteňa je zvonku zdobené 

reliéfnymi zobrazeniami s korytnačkou, škorpiónom, svastikou či listami. 

 

Rozmery: priemer 2,2 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l.  

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 642, 3; III Pl. 197, 3. 

 

190. Zlatý prsteň s kruhovým lôžkom výrazne oddeleným od tela (tab. 

XXXVIII.179) 

 

Prsteň zo zlatého plechu s kruhovým lôžkom s malachitom, výrazne oddeleným od tela 

prsteňa. Telo prsteňa je zvonku zaoblené, zvnútra rovné. Na pleciach sú malé srdcovité 

priehradky. 

 

Rozmery: priemer 2,5 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, malachit 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l.  

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 642 - 643, 4; III Pl. 197, 4. 
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191. Zlatý prsteň s oválnym kabošonom (tab. XXXIX.180) 

 

Zlatý prsteň z tenkého plechu s  oválnym lôžkom, do ktorého sa rozširuje telo. Výplň lôžka 

tvorí granát en cabochon. Telo prsteňa je zvonku zaoblené, zvnútra rovné. 

 

Rozmery: priemer 1,9 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, granát 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l.  

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 643, 5; III Pl. 197, 5. 

 

192. (a – c) Zlaté prstene helénistického typu (tab. XXXIX.181) 

 

Zlaté prstene z plechu z mierne vystupujúcim oválnym lôžkom (stratená výplň), do ktorého 

sa rozširuje telo. Telo prsteňa je zvonku zaoblené, zvnútra rovné. 

 

Rozmery: priemer  1,9 – 2 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l.  

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 643, 6 - 8; III Pl. 197, 6. 

 

193. Zlatý prsteň so srdcovými priehradkami (tab. XXXIX.182) 

 

Zlatý prsteň s páskovým telom zo zlata s oválnym mierne vystupujúcim lôžkom, vyplneným 

kryštálom. Telo prsteňa je na pleciach zdobené priahradkami srdcového tvaru s jantárom.  

 

Rozmery: priemer 1,6 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, kryštál, jantár 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l.  

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 643, 9; III Pl. 197, 9. 

 

194. Zlatý prsteň s telom z malých priehradok (tab. XXXIX.183) 
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Zlatý prsteň tvoria striedajúce sa priehradky v tvare kosoštvorca a rozety, vyplnené bielym 

ortoklasom a tyrkysom. 

 

Rozmery: priemer 1,9 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, biely ortoklas, tyrkys 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l.  

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 643, 10; III Pl. 197, 10. 

 

195. Zlatý prsteň so škorpiónmi (tab. XXXIX.184) 

 

Zlatý prsteň s malým oddeleným kruhovým lôžkom, ktoré podopierajú reliéfne škorpióny, 

tvoriace telo prsteňa.  

 

Rozmery: priemer 2 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l.  

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 643, 11; III Pl. 197, 11. 

 

196. (a, b) Zlatý vysoký prsteň s dekoráciou v podobe viniča (pár, tab. XXXIX.185) 

 

Vysoké prelamované prstene v stredomorskej tradícii s florálnymi vzormi viniča, lôžkom 

pyramidálneho tvaru a priehradkami v tvare listov a sŕdc. 

 

Rozmery: priemer 2 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, ortoklas 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l.  

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 643, 12; III Pl. 197, 12. 

 

197. Zlatý prsteň s rytou dekoráciou (tab. XL.186) 

 

Zlatý masívny prsteň z plechu z mierne vystupujúcim oválnym lôžkom, do ktorého sa 

rozširuje telo. Telo prsteňa je zvonku zaoblené, zvnútra rovné. Na lôžku je vyrytý motív 

cornucopia, nádoby a kopije. 

 

Rozmery: priemer 2,2 cm, váha neznáma 
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Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l.  

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 643, 13; III Pl. 197, 13. 

 

198. Zlatý prsteň s nápisom (tab. XL.187) 

 

Zlatý prsteň s oválnym lôžkom, do ktorého sa rozširuje telo. Telo prsteňa je zvonku zaoblené, 

zvnútra rovné. Na lôžku je vyrytý motív nandipada a nápis v charoští. 

 

Rozmery: priemer 1,9 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l.  

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 643, 14; III Pl. 197, 14. 

 

199. Zlatý prsteň s nápisom (tab. XL.188) 

 

Zlatý prsteň s pripevneným vystupujúcim kruhovým lôžkom. Na lôžku je vyrytý nápis 

v charoští a brahmí, označujúci majiteľa. Spodná časť tela prsteňa je obmotaná špirálkou. 

 

Rozmery: priemer 2,2 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l.  

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 645, 15; III Pl. 197, 15. 

 

200. Zlatý prsteň s bojovníkom (tab. XL.189) 

 

Zlatý plný prsteň s pravouhlým lôžkom, do ktorého sa rozširuje telo. Telo prsteňa je zvonku 

zaoblené, zvnútra rovné. Na lôžku je vyrytý motív bojovníka s kopijou a štítom, doplnený 

nápisom v brahmí. 

 

Rozmery: priemer 2,5 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato, lapis lazuli 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l.  

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 
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Lit.: Marshall 1951, II 645, 16; III Pl. 197, 16. 

 

 

201. Zlatý prsteň s Heraklom (tab. XL.190) 

 

Zlatý prsteň s oválnym lôžkom, do ktorého sa rozširuje telo. Telo prsteňa je zvonku zaoblené, 

zvnútra rovné. Na lôžku je vyrytý motív Herakla s kyjom v ruke. Na prsteni je nápis v charoští. 

 

Rozmery: priemer 2,2 cm, váha neznáma 

Materiál: zlato 

Lokalita: Taxila, Sirkap 

Datácia: 1. stor. n. l.  

Uložené v: Múzeum v Taxile, Pakistan 

Lit.: Marshall 1951, II 645 - 646, 17; III Pl. 197, 17. 
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http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/327830?rpp=30&pg=1&ft=kushan+panel&pos=1
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/327830?rpp=30&pg=1&ft=kushan+panel&pos=1
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/327829?rpp=30&pg=1&ft=kushan+panel&pos=3
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/327829?rpp=30&pg=1&ft=kushan+panel&pos=3
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/327831?rpp=30&pg=1&ft=kushan+panel&pos=4
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/327831?rpp=30&pg=1&ft=kushan+panel&pos=4
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/327832?rpp=30&pg=1&ft=kushan+panel&pos=2
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/327832?rpp=30&pg=1&ft=kushan+panel&pos=2
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/g/gold_griffin-headed_armlet.aspx
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/g/gold_griffin-headed_armlet.aspx
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/e/ornament_from_oxus_treasure.aspx
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/e/ornament_from_oxus_treasure.aspx
http://klads.org/klad-ukrashenij-iz-afganistana/
http://nationalmuseumindia.gov.in/prodCollections.asp?pid=28&id=2&lk=dp2
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3526018&partId=1&searchText=begram&images=true&object=21119|21119&page=3
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3526018&partId=1&searchText=begram&images=true&object=21119|21119&page=3
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3526018&partId=1&searchText=begram&images=true&object=21119|21119&page=3
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=179650&partId=1&searchText=begram&images=true&object=21119|21119&page=7
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=179650&partId=1&searchText=begram&images=true&object=21119|21119&page=7
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=179650&partId=1&searchText=begram&images=true&object=21119|21119&page=7
http://collections.vam.ac.uk/item/O17694/earring-unknown/
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http://www.bonhams.com/auctions/21423/lot/82/ (stiahnuté 20. 8. 2014). 

 

Náušnice zo Strednej Ázie (Fitzwilliam Museum): 

http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=Graeco&oid=87672, 

(stiahnuté 25. 8. 2014). 

http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=Graeco&oid=87671, 

(stiahnuté 25. 8. 2014). 

Náušnice zo Strednej Ázie (Ashmolean Museum): 

http://jameelcentre.ashmolean.org/collection/4/6739/6745/11385 (stiahnuté 20. 8. 2014) 

http://jameelcentre.ashmolean.org/collection/4/6739/6745/11292 (stiahnuté 20. 8. 2014). 

Minca: 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?o

bjectId=3156439&partId=1&searchText=Gondophares&images=true&page=1 (stiahnuté 26. 

12. 2014) 

Pliešky: 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?o

bjectId=179639&partId=1&images=true&place=41366&object=21119&page=10, (stiahnuté 

20. 12. 3014) 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?o

bjectId=3548370&partId=1&images=true&place=41366&object=21119&page=9 , (stiahnuté 

20. 12. 2014) 

Ženské božstvo: 

http://www.spk-digital.de/showDetail.html?id=%22/bam/museum/smb/aku/00029986%22 

(stiahnuté 18. 11. 2014) 

http://www.bonhams.com/auctions/21423/lot/82/
http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=Graeco&oid=87672
http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=Graeco&oid=87671
http://jameelcentre.ashmolean.org/collection/4/6739/6745/11385
http://jameelcentre.ashmolean.org/collection/4/6739/6745/11292
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3156439&partId=1&searchText=Gondophares&images=true&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3156439&partId=1&searchText=Gondophares&images=true&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=179639&partId=1&images=true&place=41366&object=21119&page=10
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=179639&partId=1&images=true&place=41366&object=21119&page=10
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3548370&partId=1&images=true&place=41366&object=21119&page=9
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3548370&partId=1&images=true&place=41366&object=21119&page=9
http://www.spk-digital.de/showDetail.html?id=%22/bam/museum/smb/aku/00029986%22
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Zoznam zobrazení 

Zoznam zobrazení 

Katalóg stredoázijského honosného šperku 

Tab. I 

1. Náušnica z Tillja Tepe, hrob I, Sarianidi 1985, 86. 

2. Náušnica z Tillja Tepe, hrob III, Sarianidi 1985, 86. 

3. Pár náušníc z Tillja Tepe, hrob V, Sarianidi 1985, 86. 

4. Pár náušníc z Tillja Tepe, hrob VI, Schiltz, 2011, 289. 

5. Terčovité náušnice z Taxily, Marshall 1951, III Pl. 190, 3-4. 

6. Terčovité náušnice z Taxily, Marshall 1951, III Pl. 190, 5-6. 

 

Tab. II 

7. Náušnice z Taxily, Marshall 1951, III Pl. 190, 7. 

8. Náušnice z Taxily, 
http://www.nationalmuseumindia.gov.in/prodCollections.asp?pid=107&id=11&lk=dp11 
(stiahnuté 1. 12. 2014) 

9. Náušnice z Taxily, Σαριφ 1978. 

10. Náušnice z Taxily, Marshall 1951, III Pl. 190, 26 – 28. 

11. Náušnice z Taxily, Marshall 1951, III Pl. 191, 48 - 51. 

12. Náušnice z Taxily, Marshall 1951, III Pl. 191, 33 – 45. 

13. Náušnice z Dalverzintepe,  http://sanat.orexca.com/2005-rus/2005-3-2/from-history-2/ 
(stiahnuté 14. 11. 2014) 

 

Tab. III 

14. Náušnica z Taxily, Marshall 1951, III Pl. 190, 1. 

15. Náušnica z Taxily, http://www.pbs.org/newshour/art/asia-society-exhibit-explores-
pakistans-buddhist-past/  (stiahnuté 20. 12. 2014) 

16. Náušnice z Biškentského pohrebiska, Зeймaль 1985, 84. 

17. Náušnice z pohrebiska Ittifok, Jettmar 1989, 59. 

Tab. IV 

http://www.nationalmuseumindia.gov.in/prodCollections.asp?pid=107&id=11&lk=dp11
http://sanat.orexca.com/2005-rus/2005-3-2/from-history-2/
http://www.pbs.org/newshour/art/asia-society-exhibit-explores-pakistans-buddhist-past/
http://www.pbs.org/newshour/art/asia-society-exhibit-explores-pakistans-buddhist-past/
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18. Náušnice z Biškentského pohrebiska, Jettmar 1989, 59. 

19. Náušnice z BM-V,  Зeймaль 1985, 86. 

20. Náušnica z pohrebiska Ksirov III, Jettmar 1989, 60. 

21. Náušnica z BM-V, Зeймaль 1985, 85. 

22. Náušnica z pohrebiska Ksirov III, Зeймaль 1985, 85. 

23. Náušnica Tupchona, Зeймaль 1985, 85. 

 

Tab. V 

24. Náušnica z Tup-chona, Зeймaль 1985, 85. 

25. Náušnica Saksanochur, Зeймaль 1985, 85. 

26. Náušnica z pokladu z Oxu, Cunningham 1881 

27. – 30. Náušnice z Victoria and Albert Museum, 
http://collections.vam.ac.uk/item/O17694/earring-unknown/ (stiahnuté 20. 8. 2014). 

31. Náušnice z Ashmolean Museum, 
http://jameelcentre.ashmolean.org/collection/4/6739/6745/11292 (stiahnuté 20. 8. 2014). 

 

Tab. VI 

32. Náušnica z Ashmolean Museum, 
http://jameelcentre.ashmolean.org/collection/4/6739/6745/11385 (stiahnuté 20. 8. 2014) 

33. Náušnica z Metropolitného múzea, Behrendt 2007, 16. 

34. Náušnica z Begramu, Tissot 2007, 306, 534a, b, c. 

35. Náušnice, Tulchar, Мандельштам 1966, LIX, 6.  
 
36. Náušnice z Múzea Miho, Inagaki 2012, Pl. 179, v - w. 
  
37. Náušnice z Múzea Miho, Inagaki 2012, Pl. 179, v - w. 
 
38. Náušnica zPandžábu, Hansen – Wieczorek – Tellenbach 2009, Kat. Nr. 272. 

 

Tab. VII 

39. Závesok z karneolu, Hansen – Wieczorek – Tellenbach 2009, 360, Kat. Nr. 251. 
 
40. Amforovité závesky, Inagaki 2012, Pl. 179, v - w. 

http://collections.vam.ac.uk/item/O17694/earring-unknown/
http://jameelcentre.ashmolean.org/collection/4/6739/6745/11292
http://jameelcentre.ashmolean.org/collection/4/6739/6745/11385
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41. –  42. Amforovité prívesky, Мандельштам 1966, LIX, 1 – 5, 7 - 8. 

43. Náušnica z Mes Aynak, Faticoni 2014, 26. 

Tab. VIII 

44. Ihlice, Sarianidi 1985, 80. 

45. Ozdoba ihlice, Sarianidi 1985, 78. 

46. Ozdoba ihlice, Sarianidi 1985, 238. 

47. Hlavice ihlíc, Sarianidi 1985, 79. 

48. Ihlice, Sarianidi 1985, 244. 

49. Ihlice, Sarianidi 1985, 259. 

 

Tab. IX 

50. Ihlice, Sarianidi 1985, 76. 

51. Ozdoba, Erkurgan, Кошеленкo 1985, 425, CXXXVII, 4. 

52. Ihlice, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 191, no. 100 - 101. 

53. Ihlica s ženskou hlavičkou, Errington – Cribb 1992, 138, no. 139. 

54. Ihlica s Afrodité, Errington – Cribb 1992, 137, no. 138 

 

Tab. X 

55. Koruna, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 239. 

56. – 57. Koruna, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 72 – 74. 

58. Baran, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 174. 

59. Strom, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 176. 

60. Pliešky v tvare listov, Зеймаль 1985, 96, 34. 

 

Tab. XI 

61. Spánkový závesok, Sarianidi 1985, 99. 

62. Spánkový závesok, Sarianidi 1985, 93. 

63. Spánkový závesok, Sarianidi 1985, 105. 



282 

 

64. Spánkový závesok, Boardman 2012, 110, fig. 12 

 

Tab. XII 

65. Nákrčník, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 122. 

66. Nákrčník, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 238. 

67. Nákrčník, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 195, no. 146 

68. Nákrčník, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 195, no. 147. 

69. Nákrčník, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 195, no. 144. 

70. Nákrčník, Dalverzintepe, Пугаценкова – Ртвеладзе - Като 1991, 271, 98. 

 

Tab. XIII 

71. Pektorál, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 117. 

72. Pektorál, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 192, no. 55. 
 
73. Pektorál, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 192, no. 56. 

 

Tab. XIV 

74. Pektorál, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 193, no. 57. 

75. Pektorál, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 193, 58. 

 

Tab. XV 

76. Pektorál, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 193, 61. 

77. Pektorál, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 192, 62. 

 

Tab. XVI 

78. Náhrdelník, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 115. 

79. Náhrdelník, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 113. 

80. Náhrdelník, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 121. 
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Tab. XVII 

81. Náhrdelník, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 192, no. 54. 

82. Náhrdelníky, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 192, no. 63, 64. 

83. Náhrdelník, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 192, no. 66. 

 

Tab. XVIII 

84. Ozdobný pás, Taxila, Fabrégues 1988, Pl. 54, 2.23. 

85. Ozdobný pás, Čarsada, Fabrégues 1988, Pl. 55, 2.24. 
 
86. Ozdobný pás, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 194, 75 – 76. 

 

Tab. XIX 

87. Ozdobný pás, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 194, 77. 

88. Ozdobný pás, Tulchar, Мандельштам 1966, LX, 1. 

 

Tab. XX 

89. Retiazka, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 227. 

90. Retiazka, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 192, no. 68. 

91. Retiazkový náhrdelník, Dalverzintepe, Пугаценкова – Ртвеладзе - Като 1991, 270, 97. 

 

Tab. XXI 

92. Súčasť náhrdelníku, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 111. 

93. Súčasť náhrdelníku, Errington – Cribb 1992, 138, no. 140. 

94. Súčasť náhrdeníku, Dušanbe, Зеймаль 1985, 125, no. 340. 

 

Tab. XXII 

95. Schránky, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 191, 59. 

96. Schránky, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 191, 84. 

97. Schránka, Ahinposh, Errington – Cribb 176, No. 171. 
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Tab. XXIII 

98. Apliky, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 147.  

99. Apliky, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 227. 

100. Apliky, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 91. 

101. Pliešok s Harití a Pančikou, Errington – Cribb 1992, 144, no. 144 
 
102. Medailón s Harití, Errington – Cribb 1992, 141, no. 142 
 

Tab. XXIV 

103. Aplika, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 137. 

104. Aplika, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 157. 

105. Aplika, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 191, 97. 

106. Aplika, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 191, 96. 

 

Tab. XXV 

107. Aplika, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 191, 98. 

108. Aplika, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 191, 99. 

109. Aplika, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 112.  

110. Aplika, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 114. 

111. Aplika, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 256. 

112. Aplika Harpokrates, Errington – Cribb 1992, 141, no. 141. 

 

Tab. XXVI 

113. Opasok, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 151 – 152. 

114. – 118. Opasok - súčasti, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 205 – 207. 

 

Tab. XXVII 

119. Spona s Harití, Errington – Cribb 1992, 143, no. 143. 

120. Spona, Dalverzintepe, Пугаценкова – Ртвеладзе - Като 1991, 270, 96. 
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121. Spona, Saksanochur, Inagaki 2002, 253, no. 214. 

122. Opasok, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 194, 78. 
 

Tab. XXVIII 

123. Spona štítková, Biškentské pohrebisko, Зеймаль 1985, 105 – 106, 267. 

124. Spona štítková, Biškentské pohrebisko, Зеймаль 1985, 106, 268. 

125. Spona štítková, Tulchar, Мандельштам 1966, 127, LIX,9. 

126. Spona rozetová, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 97. 

127. Spona rozetová, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 235. 

128. Spona rozetová, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 247. 

129. Spona rozetová, Errington – Cribb 1992, 148, no. 148. 

 

Tab. XXIX 

130. Párová spona, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 226. 

131. Párová spona, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 241. 

132. Párová spona, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 242. 

133. Párová spona, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 148 – 149. 

134. Párová spona, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 144 – 145. 

 

Tab. XXX 

135. Párová spona, Tillja Tepe, Sarianidi 1985,134 – 135. 

136. Párová spona, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 140 – 141. 

 

Tab. XXXI 

137. – 138. Dvojica náramkov, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 163, 167. 

139. – 140. Dvojica náramkov, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 162. 165. 

 

Tab. XXXII 

141. – 142. Náramok, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 160 – 161. 
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143. Dvojica náramkov,  Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 238. 

144. Dvojica nápažníkov,  Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 249. 

145. Náramky, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 195, 102,103. 

146. Náramky, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 195, 105 – 115 (b). 

 

Tab. XXXIII 

147. – 148. Náramky, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 195, 116 – 132 (c, d, e, g). 

149. – 150. Náramok, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 195, 133 – 136 (i). 

151. Náramok, Metrpolitné múzeum, Behrendt 2007, 16, no. 11. 

 

Tab. XXXIV 

152. Poklad z Dalverzintepe, Пугаченкова – Pтвеладзе 1978, 41. 

153. Náramky z Taxily, Marshall 1951, III Pl. 196, 137 – 138. 

154. - 155. Náramok z Taxily prelamovaný, Marshall 1951, III Pl. 196, 140 - 141. 

 

Tab. XXXV 

156. Náramky prelamované, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 196, 142 - 143. 

157. Náramok páskový, Gandhára, Fabrégues 1988, 75, Pl. 66; 2.63. 

158. Nánožníky jednoduché, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 196, 152 - 165. 

159. Nánožníky dvojité, Taxila, Marshall 1951, II 636, III Pl. 196, 148 - 151. 

 

Tab. XXXVI 

160. Nánožníky, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 235. 

161. Nánožníky, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 252. 

162. Nánožníky, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 256. 

163. Topánkové spony, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 182 – 183. 
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Tab. XXXVII 

164. Prsteň, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 230. 

165. Prsteň, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 242. 

166. Prsteň, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 168. 

167. Prsteň, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 169. 

168. Prsteň, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 231. 

169. Prsteň, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 171. 

170. Prsteň, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 243. 

 

Tab. XXXVIII 

171. Pečať, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 124. 

172. Pečať, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 127. 

173. Prsteň, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 126. 

174. Pečať, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 129. 

175. Prsteň, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 170. 

176. Pečať, Tillja Tepe, Sarianidi 1985, 125. 

177. Prsteň, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 197, 2. 

178. Prsteň, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 197, 3. 

179. Prsteň, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 197, 4. 

 

Tab. XXXIX 

180. Prsteň, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 197, 5. 

181. Prsteň, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 197, 6. 

182. Prsteň, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 197, 9. 

183. Prsteň, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 197, 10. 

184. Prsteň, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 197, 11. 

185. Prsteň, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 197, 12. 
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Tab. XL. 

186. Prsteň, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 197, 13. 

187. Prsteň, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 197, 14. 

188. Prsteň, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 197, 15. 

189. Prsteň, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 197, 16. 

190. Prsteň, Taxila, Marshall 1951, III Pl. 197, 17. 

 

Obrázky: 

1. Terakotová doštička, z: http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-
online/search/327830?rpp=30&pg=1&ft=kushan+panel&pos=1 (stiahnuté 1. 2. 2015). 

2. Terakotová doštička, z: http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-
online/search/327829?rpp=30&pg=1&ft=kushan+panel&pos=3 (stiahnuté 1. 2. 2015).  

3. Terakotová doštička, z: http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-
online/search/327831?rpp=30&pg=1&ft=kushan+panel&pos=4, (stiahnuté 1. 2. 2015). 

4. Terakotová doštička, z: http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-
online/search/327832?rpp=30&pg=1&ft=kushan+panel&pos=2, (stiahnuté 1. 2. 2015).  

5. Mapa nálezísk surovín, Calligaro 2006, 293, fig. 3. 

6. Ingoty z Dalverzintepe, Пугаченкова  - Pтвеладзе – Като 1991, 99. 

7. Ingot s nápisom z Dalverzintepe, Пугаченкова  - Pтвеладзе – Като 1991, 99. 

8. – 9. Ingoty z Aj-Chanúmu, Hiebert – Cambon 2011, 104 a 107. 

10. Forma z Dalverzintepe, Пугаченкова – Pтвеладзе 1978, 204 – 205. 

11. Forma z Dalverzintepe, Лунева 2005, 113, 11.8a. 

12. Forma z Aj-Chanúmu, Guillaume – Rougeulle 1987, 79, pl. 26, fig. 15. 

13. Leštiace kamene z Taxily, Marshall 1951, Taxila II 502, III Pl. 146. 

14. – 16. Formy na odlievanie, Taxila, Marshall 1951, Taxila II 506, III Pl. 142. 

17. Forma z Metropolitného múzea, Behrendt 2007, 17, No. 14. 

18. Formy v tvare rybičiek, 
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?o
bjectId=179681&partId=1&people=138885&peoA=138885-3-7&page=1 (stiahnuté 15. 1. 
2014) 

19. – 21. Šperkárske formy z Taxily, Marshall 1951, Taxila II 505, III Pl. 179 – 181. 

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/327830?rpp=30&pg=1&ft=kushan+panel&pos=1
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/327830?rpp=30&pg=1&ft=kushan+panel&pos=1
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