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Úvod 

 

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

stáročia vstrebávala impulzy prichádzajúcich kultúrnych vplyvov a predstavovala tak ideálne 

prostredie pre vznik špecifického umeleckého prejavu. Ten je možné pozorovať i u 

šperkárskej tvorby, ktorej sa venuje predkladaná dizertačná práca.   

Práca vychádza z analýzy nálezových celkov a nálezov jednotlivých kusov honosného šperku 

vo väčšine prípadov vyrobeného zo zlata, pochádzajúcich zo Strednej Ázie, ktoré boli 

mnohokrát značne inšpirované kultúrou antického Stredomoria. Z historicko - geografického 

hľadiska je ťažiskom skúmania predovšetkým oblasť 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. Skúmaný materiál pochádza z obdobia od 3. storočia pred n. l. až do 

začiatku 4. storočia n. l. Spektrum šperkov teda pokrýva časový úsek od ťažení a ovládnutia 

územia Alexandrom Veľkým, cez krátku príslušnosť k Seleukovskej ríši a obdobie Grécko-

baktrijského kráľovstva, Indo-gréckeho kráľovstva a početných vpádov nomádskych kmeňov 

až do obdobia existencie Kušánskej ríše. Väčšina nálezov šperku ale pochádza z pomerne 

turbulentného obdobia 1. storočia n. l., kedy bolo územie Strednej Ázie dejiskom 

postupného formovania Kušánskeho štátneho útvaru.  

Analyzované šperky začlenené do katalógu reprezentujú spektrum typov, vyskytujúcich sa 

v nálezových kontextoch Strednej Ázie. Predmety sú rozdelené na niekoľko skupín podľa 

miesta ich nosenia na tele a typu (šperk nosený v oblasti hlavy – náušnice, ihlice, diadémy 

a koruny, spánkové závesky; šperk nosený na hrudi a krku – náhrdelníky rôznych typov, 

nákrčníky, retiazky, spony, opasky, pracky, apliky; šperk nosený na rukách a nohách – 

náramky, nápažníky, nánožníky, prstene, ozdoby topánok). Nálezy šperku sú potom 
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porovnané s dostupnými ikonografickými zobrazeniami napríklad na nástenných maľbách1, 

vybranej plastike a terakotách2. U ikonografických prameňov bolo nutné prihliadnuť k určitej 

schematizácii zobrazeného šperku, ktorý sa od toho bežne noseného do istej miery mohol 

odlišovať.  

Okrem základného prehľadu o typovom spektre sa v jednotlivých kapitolách objavujú 

paralely k analyzovaným šperkom. Porovnávací materiál pochádza z  bližších či vzdialenejších 

území od severného Čiernomoria až po územie dnešnej Číny. Široká oblasť Eurázie bola 

pretkaná sieťou obchodných i migračných ciest medzi Ďalekým Východom a stredomorským 

i čiernomorským pobrežím. O vzájomných kontaktoch svedčia napríklad nálezy 

alexandrijského skla z Begramu3 či predmety stredoázijskej a čínskej proveniencie zo 

sarmatských hrobov v oblasti Čiernomoria4. Búrlivý politický vývoj v storočiach okolo 

prelomu letopočtov prinášal do stredoázijského šperku tradície blízkych i vzdialených oblastí 

– parthských, indických, východoázijských (čínskych a od nomádskych kmeňov východnej 

Ázie), eurázijských nomádskych, ale nadväzoval aj na umenie predchádzajúcich období – 

perzské a miestne stredoázijské.  

Analýza sa ďalej u jednotlivých typov šperku venuje vplyvom stredomorského umenia podľa 

možnosti z technologického hľadiska a často sa vyskytujúcimi motívom z oblasti ikonografie. 

V priebehu času totiž dochádzalo v Strednej Ázii k určitým významovým transformáciam 

používaných ikonografických prvkov, prípadne ich prispôsobeniu miestnym tradíciam a 

predstavám. Dizertačná práca tak podáva prehľad o šperku a ozdobách starovekej Strednej 

Ázie z obdobia jej intenzívnych kontaktov s antickou kultúrou.  

Nálezy a materiály 

Východiskom skúmania stredoázijského starovekého šperku sú tri jeho najväčšie súbory, 

ktoré boli nájdené na území starovekej Baktrie a Gandháry: depot šperkov z 

lokality Dalverzintepe5 (južný Uzbekistan), zlatý poklad zo šiestich hrobov z Tillja Tepe6 

                                                 
1
 Ako príklady sa dajú uviesť nástenné maľby z lokalít  Chalčajan (Пугаченкова 1966), Toprakkala (Рапопорт - 

Неразик 1984, Рапопорт – Неразик - Левина 2000, alebo z neskorších Balalyk Tepe (Альбаум 1960). 
2
 Pochádzajú z mnohých lokalít, väčšie množstvo napríklad z Dalverzintepe (Пугаченкова -  Pтвеладзе 1978)  

a Chalčajanu (Пугаченкова 1966). 
3
 Viac napríklad v: Whitehouse 2012, 54 - 63.  

4
 Simonenko 2001, 53 – 72. 

5
 Viac v monografiách Пугаченкова 1978 a Пугаченкова - Pтвеладзе 1978. Lokalita s plochou približne 28 

hektárov leží v oblasti Surchandarje asi 60 km severovýchodne od Termezu. Sídlo prosperovalo hlavne v 2. - 1. 
pol. 3. stor. n. l. Výskum v rokoch 1968 – 1972 prebiehal v bohatej štvrti mesta, kde sa našla nepoškodená 
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(severný Afganistan), nálezový súbor šperku z Taxily7 (Pakistan). Každý nálezový celok 

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 týchto 

troch lokalít. 

Ďalšie šperky potom pochádzajú napríklad z nových nálezov z lokality Mes Aynak8, čiastočne 

z tzv. pokladu z Oxu9 a z  pohrebísk južného Tadžikistanu10 (Tulchar, Aruktau a Biškentské 

pohrebiská a ďalšie). Porovnávacím materiálom k týmto ozdobám sú i vybrané 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 zbierkach11. Stranou nezostal ani šperk bežných 

materiálov, ktorý mnohokrát sledoval a napodobňoval trendy honosného šperku. Príkladom 

najbohatších nálezísk bežných ozdôb a šperku sú pohrebiská Biškentskej oblasti12, prípadne 

sídelné lokality ako Kampyrtepa13 alebo Zartepa14 v južnom Uzbekistane. 

                                                                                                                                                         
keramická nádoba, v ktorej bolo ukrytých 150 zlatých  predmetov. Celý súbor je datovaný do 2. polovice 1. stor. 
n. l.  
6
 Sarianidi 1985, Schiltz 2011, 219 - 293. Baktrijská lokalita sa nachádza v oblasti severného Afganistanu. Na 

vyvýšenom pahorku bolo objavených 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). Okrem veľkého množstva šperkov a spomínaných zbraní boli súčasťou výbavy amulety, mince a 
toaletné i každodenné potreby – zrkadlá, nádoby zo skla, kovu i keramiky. 
7
 Marshall 1951. Taxila sa nachádza v oblasti severozápadného Pakistanu, starovekej Gandháre. Staršie 

osídlenie lokality bolo situované na pahorok Bhir, po ovládnutí oblasti Grékmi sa osídlenie presunulo na druhý 
breh rieky na pahorok Sirkap, kde 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, celkovo 213 kusov honosného 
šperku, z nich väčšina je vyrobená zo zlata.  
8
 Faticoni 2014, 23 – 36. 

9
 Viac v Dalton 1926. 

10
 Mnohé nálezy s fotografiami v publikácii Зeймaль 1985. 

11
 Napríklad závesok s božskou postavou s drakmi, ktorá by mala pochádzať z pokladu Mir Zakah, podľa 

Boardman 2012, 102 – 111. 
12

 Napríklad Мандельштам 1966. 
13

 Napríklad Лунева 2001. 
14

 Napríklad Забьялов 1993. 
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Okrem vlastného šperku sú dôležitým zdrojom informácií o jeho podobe a spôsobe jeho 

nosenia ikonografické pramene - nástenné maľby (Chalčajan15, Toprakkala16, 

Dalverzintepe17, i mladšie z Balalyk Tepe18 a ďalších lokalít) a väčšia i drobná skulptúra 

(Airtam19, Dalverzintepe20, Taxila21, gandhárska skulptúra22 či skulptúra Parthskej ríše23 a 

ďalšie).  

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. Higgins uvádza ako jeden zo zdrojov zlata pre helénistický svet po ovládnutí 

Alexandrom a obdobie okolo prelomu letopočtov Arábiu a Baktriu24, prípadne spomína ďalšie 

na zlato bohaté regióny Sibíre a Altaja, ktoré boli so Strednou Áziou 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 striebro25.  

Ďalšími materiálmi, ktoré zlato pri produkcii šperku doplňovali, sú farebné kamene, ktoré sa 

vkladali do priehradok. Veľkú obľubu dosiahol predovšetkým tyrkys26. Zdroje tyrkysu ležali 

pravdepodobne v oblasti dnešného Iránu i na dolnom pravom toku Oxu27, ale náleziská sa 

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

predpokladá ich možný pôvod v iránskom Nišápure28, odkiaľ sa kameň dovážal po celom 

Strednom Východe29. Ďalej sa u šperkov Strednej Ázie často vyskytujú tmavočervené granáty, 

ktoré boli obľúbené i u helénistického šperku. Granáty sa používajú hlavne vo forme oválnych 

kabošonov, príklady z Tillja Tepe napríklad obsahujú stopy železa30, jedná sa teda o 

                                                 
15

 Пугаченкова 1966, 144-153. 
16

 Толстов 1964, Рис. 28, 30. 
17

 Пугаченкова – Pтвеладзе 1978. 
18

 Npr. Альбаум 1960, рис. 98, 100. 
19

 Фахретдинова 1988, 25., Лунева 2005. Рис. 1-2. 
20

 Пугаченкова – Pтвеладзе 1978. 
21

 Marshall 1951. 
22

 Fabrégues 1991. 
23

 Musche 1988. 
24

 Higgins 1981, 9. 
25

 Viac informácii k možným náleziskám zlata a striebra v Errington - Cribb 1992, 258 – 259. 
26

 Hickman 2012, 80. 
27

 Calligaro 2006, 293, fig. 3. 
28

 Calligaro 2006, 292. 
29

 Price – Walsch 2006, 133. 
30

 Calligaro 2006, 292. 
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almandíny31. Rentgenová fluorescenčná analýza dopomohla tiež k určeniu presnejšieho 

zloženia týchto kameňov a určenie miesta ich pôvodu do indického Rádžastánu32 (náleziská 

Jaipur, Udaipur). Granáty z Indie či Srí Lanky boli kvalitné a bežné aj u stredomorského 

šperku33. V šperku Strednej Ázie sa používal aj tmavomodrý lapis lazuli, často so zlatými 

farebnými prímesami. Vzhľadom k faktu, že najväčšie nálezisko polodrahokamu na nachádza 

v pohorí Badachšan v Afghanistane, je jeho pomerne vzácne využitie u dekorácie šperku 

zvláštne. Jednou z možností je otázka módy, obyvateľom Strednej Ázie nemusel pripadať 

kameň dosť exotický pre cenné zlaté šperky34. Okrem hlavného náleziska v Badachšane 

mohol lapis lazuli pochádzať z oblasti Pamíru či pohoria Chagai v Pakistane35. Z ďalších 

materiálov36 sa vyskytovali pyrit, odrody chalcedónu či ametysty (oba pravdepodobne tiež 

z indickej plošiny Deccan) a ďalšie. Zaujímavé je použitie nefritu a jantáru. 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. 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.  

 
Výroba honosného šperku bola iste vysoko 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 šperkárskej produkcii. Polotovarom k výrobe ozdôb mohli byť zlaté ingoty, ktoré sa našli 

napríklad na lokalitách Aj-Chanúm37 alebo na Dalverzintepe38. Ďalším dokladom spracovania 

šperkov sú nálezy foriem. Kamenné formy pre výrobu šperkov pochádzajú z Dalverzintepe39 

1. stor. n. l., slúžili k výrobe pravdepodobne veľmi jednoduchých šperkov. Z Aj-Chanúmu z 2. 

stor. pred n. l. pochádza ďalšia forma, bridlicová doštička so štyrmi kruhovými žliabkami40. 

V Taxile sa našla skupina predmetov, ktoré pravdepodobne mohli používať šperkárski majstri. 

                                                 
31

 Price – Walsch 2006, 207. 
32

 Calligaro 2006, 292. 
33

 Ogden 1992, 38. 
34

 Hickman 2012, 80. 
35

 Calligaro 2006, 292. 
36

 Ďalšie materiály podľa Calligaro 2006, 292 – 293. 
37

 Bernard 2001, 107. 
38

 Пугаченкова – Pтвеладзе 1978, табл. III. 
39

 Пугаченкова – Pтвеладзе 1978, 204 – 205. 
40

 Guillaume – Rougeulle 1987, 79, pl. 26, fig. 15. 
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Obsahovala drobné predmety - kúsky tyrkysu, lapisu lazuli či mušľoviny, ale aj kovové, možno 

skúšobné vzorky a formy/matrice pre výzdobné prvky šperkov. Celkovo sa v nálezovom celku 

našlo 102 predmetov, ktoré mohli slúžiť ako formy na tvarovanie častí šperku zo zlatého 

plechu41.  

 

Charakter stredoázijského šperku a jeho inšpirácie 

 

Jednou zo základných charakteristík stredoázijského šperku je inkrustácia farebnými 

kameňmi, najčastejšie tyrkysmi, 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 Tepe42, 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 Číne43 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 Done44 

(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 pre tento šperk 

                                                 
41

 Marshall 1951, Taxila I 189. 
42

 Hickman 2012, 78 – 87. 
43

 Podľa Hickman 2012, 78 – 87, Bunker – Ternbach 1970, 1 a Bunker 1988, 222 - 227. 
44

 Paralely k nálezom napríklad Schiltz 2002, 845 – 887 (hlavne nálezy z Dači a Gorgippie) alebo predmety 
z Wamers – Stutzinger 2003. 
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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 – Sirkapu45 predstavujú ďalší početný súbor 

stredoázijského šperku. Šperky sa našli v domoch väčšinou po viacerých kusoch na jednom 

mieste, pravdepodobne boli schované pred nebezpečenstvom v období vpádu Kušánov. 

Z celého spektra vynikajú krásne náušnice s amforovitými záveskami46, náušnice 

pijavicovitého tvaru47 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 i spomínaný súbor foriem, ktoré boli 

používané pri výrobe šperku, hlavne jeho tvarovaní zo zlatého plechu48. Medzi motívmi 

nájdeme presne tie tvary, ktoré sa potom objavujú u skutočného taxilského šperku. Dve 

formy v Taxile v tvare šupinatej ryby49 našli svoju paralelu u nálezu z Begramu50, 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 Dalverzintepe51 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 

                                                 
45 Marshall 1951, ale tiež Chandra 1979 a Σαριφ 1978. 
46

 Napr. Marshall 1951, III Pl. 190, no. 2. 
47

 Napr. Marshall 1951, III Pl. 190, no. 9 – 10. 
48

 Marshall 1951, III Pl. 179 – 181. 
49

 Marshall 1951, III Pl. 180, no. 109. 
50

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=179681
&partId=1&people=138885&peoA=138885-3-7&page=1, (stiahnuté 11. 11. 2014), Errington 1999, 229, pl. 8.34. 
51

 Пугаченкова 1978, 202. 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=179681&partId=1&people=138885&peoA=138885-3-7&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=179681&partId=1&people=138885&peoA=138885-3-7&page=1
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paralely u ikonografických zobrazení – retiazkový náhrdelník s objímkami, nosenými 

vpredu52, (saltire u F. Tissot53) i nákrčník s druhotne použitou gemou s Heraklom54, 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 

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 Begramu55, ktoré pripomínajú svoje prepracované zlaté vzory z Taxily, alebo 

amforovité závesky56 z pohrebísk južného Tadžikistanu vo viac provinčnom prevedení. 

Rovnako môžeme pozorovať zhodné ornamenty, vyskytujúce sa u nálezov z lokalít Baktrie 

i Gandháry.  

Rozlíšenie na ženský a mužský šperk je u stredoázijských nálezov niekedy komplikované. 

Všeobecne môžeme povedať, že podobne ako tomu bolo u parthského šperku, ten mužský 

viac sledoval trendy ázijské57 (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.  

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 

                                                 
52

 Абдуллaeв – Pтвеладзе – Шишкинa 1991, 270, 97. 
53

 Tissot 1999, 398 – 412. 
54

 Абдуллaeв – Pтвеладзе – Шишкинa 1991, 271, 98. 
55

 Errington 1999, 229, pl.8.26 - 32. 
56

Зeймaль 1985, 106 – 107. 
57

 Podľa Musche 1988. 
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prostredníctvom antických šperkov58, 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 Erota59, stočeného 

do tvaru náušnice, alebo s protómou sfingy60. Druhým, široko rozšíreným 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 

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 Taxile61. 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 Taxile62. Pre všetky je charakteristické pravidelné striedanie motívu kruhov 

                                                 
58

 Viac v Chandra 1979. 
59

 Schiltz 2011, 281, no. 209. 
60

 Зeймaль 1985, 99, 252. 
61

 Napr. Marshall 1951, III Pl. 190, no. 2. 
62

 Schiltz 2011, 282, 210; Marshall 1951, III Pl. 193. 
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(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 

Tepe63, 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 navlečeniu64. 

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 Airtamu65. Pliešky sú tu použité ako nášivky, 

zdobiace odev na rukávoch. Nálezy podobného charakteru pochádzajú aj z Egypta, 

v Stredomorí sa napríklad tieto typy plieškov vyskytli v dobe bronzovej a tvorili náhrdelník66. 

Ikonografickým motívom, ktorý by mohol tiež vychádzať z antických predlôh, 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 Kotal67, či na vrchnom odeve postavy na kušánskej terakotovej doske 

z Metropolitného múzea68. 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 

                                                 
63

 Napr. Schiltz 2011, 292, no. 225. 
64

 Marshall 1951, III Pl. 194, no. 76 – 77. 
65

 Яценко 2006, pиc. 127, 133. 
66

 Fabrégues 1991, Pl. 54, 2.22. 
67

 Rosenfield 1967, fig. 120. 
68

 http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/327831 (stiahnuté 1. 3. 2015). 

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/327831
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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. Tissot69 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 kurganu70 a Gorgippie71. 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 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 

                                                 
69

 Tissot 1999, 398 – 412. 
70

 Максимова 1979, 65. 
71

 Schiltz 2002, 845 – 887. 
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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 ako 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 naznačuje 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.  

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 – Sirkapu72. 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 
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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 – 

Dionýzos73. 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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