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Takmer od samého počiatku ľudstva a od doby, keď človek začal vyrábať prvé pracovné nástroje, 

stretávame sa s umeleckými výtvormi, ktorými navonok prejavoval svoje myslenie. S rozsiahlymi 

zmenami, ktorými ľudstvo prešlo cez viaceré vývinové obdobia „na ceste ku kultivovanosti“, menila 

sa tiež funkcia a obsah umenia (Novotná, 1962).
1
  

Pri sledovaní kultúrnych otázok praveku má po mnohých stránkach zásadný význam keramika, 

ktorá naďalej zostáva „najcitlivejším“ ukazovateľom „umeleckého výrazu“ pravekého človeka.  

Cieľom našej práce je estetická interpretácia keramických artefaktov Kalenderberskej kultúry 

a figurálnych výjavov, ktoré tieto artefakty obsahujú, prostredníctvom aplikácie vybraných estetic-

kých pojmov. Snažíme sa popri tom posúdiť, či majú dané výjavy referenčný vzťah k iným javom, to 

znamená, či o nich môžeme premýšľať ako o zobrazeniach, reálnych metaforách, substitučnom „ume-

ní“ či znakoch.  

Kalenderberská kultúra sa objavuje v dobe železnej (8. – 6. stor. pred n. l.), konkrétne v dobe hal-

štatskej, ktorá je na Slovensku datovaná v rozmedzí od 750 – 450 pred n. l. Pre túto kultúru je charak-

teristické pochovávanie významných jedincov pod mohylami, ako napr. v obci Dunajská Lužná 

s miestnymi časťami – Nové Košariská či Nová Lipnica. Podobné mohyly a mohylníky sa na juhozá-

padnom Slovensku nachádzajú tiež v blízkom či vzdialenejšom okolí v Dolných Janíkoch, Novej 

Dedinke, Chorvátskom Grobe – Triblavine, Vlkoch, v Moste pri Bratislave, Reci, Pustých Úľanoch, 

Bielom Kostole a ďalších lokalitách (Čambal – Gregor, 2005).  

Chceli by sme hlavne poukázať na najvýznamnejšiu a na keramiku najbohatšiu lokalitu Nové Ko-

šariská (Pichlerová, 1969), ktorej nálezy sa stali určujúce aj pre vymedzenie typológie keramiky ka-

lenderberskej kultúry. Bola tu nájdená najhonosnejšia resp. reprezentatívna vzorka Kalenderberskej 

pohrebnej keramiky, ktorú interpretujeme.  

Keramika s takmer výlučne rituálnou funkciou je nositeľom „výtvarného“ prejavu v širšom kultúr-

nom okruhu východoalpskej halštatskej oblasti, ktorá v bohatom rozsahu poukazuje na umelecké 

a estetické cítenie svojej doby. Zároveň predstavuje objekt nášho skúmania. Je známa z hrobov 

a červeno-čiernou dekoráciou pripomína zdobený povrch nádob gréckej čiernej figurálnej vázovej 

maľby zo 6. stor. pred. n. l.  

                                                      
1
 V niektorých častiach práce sú skúmané objekty a výjavy označené pojmom “umenie”. Radi by sme však po-

dotkli, že naším zámerom nie je skúmať, či sú tieto výjavy umením, alebo nie a či je korektné považovať ich za ume-

nie. Rovnako nie je našou snahou pracovať pri analýze s estetickými kategóriami alebo analyzovať akou technikou 

boli vytvárané. Primárne skúmame, či na jednotlivé objekty a výjavy môžeme nazerať z estetickej stránky například 

ako na znaky či zobrazenia. 
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Aby sme mali možnosť uplatniť samotnú estetickú interpretáciu na výzdobu kalenderberskej ke-

ramiky, rozhodli sme sa vybrať na analýzu amforu z Nových Košarísk s figurálnou výzdobou na hrd-

le, kde sú dané výjavy interpretované nasledovne:  

1. postava ženy v adoračnom geste 

2. ithyphalický muž – hráč na halštatskú rámovú lýru 

3. dvojica zápasníkov (tanečníkov?) 

4. muž s koňom 

5. samostatne stojace zviera (pes, kôň) 

 

Uvedené výjavy v nás prebudili zvedavosť, na základe ktorej budeme hľadať spôsob, ako k nim 

pristupovať, resp. akým spôsobom máme na ne nazerať, aby ich bolo možné podriadiť korektnej 

a adekvátnej estetickej interpretácii.  

Whitney Davis pri analýze jaskynného maliarstva upozorňuje na fakt, že niektoré formy viditeľné-

ho správania môžu z nášho alebo z jeho hľadiska čosi reprezentovať, no neexistuje nijaká záruka ani 

skúška, ktorá by dokázala, že určitá behaviorálna forma – tak, ako by sme ju mohli niekedy vnímať 

a študovať – má totožný „význam“ aj z hľadiska niekoho iného. Nemáme možnosť spoznať, či je jeho 

alebo naše pravidlo „zakrivené“ alebo „ohnuté“. Taktiež podľa neho nemôžeme definitívne určiť, či 

sa (pri spomínaných výjavoch) jedná o znak, symbol, spodobenie, alebo či má vôbec daná forma pre 

svojho tvorcu nejaký referenčný význam (Davis, 2005). Tu by sme sa radi pozastavili napríklad nad 

otázkou, či by sme sa na základe dobre naštudovaných dejín a znalosti kontextu, o ktorých nutnosti 

hovorí aj Dawis, nemohli predsa len o niečo viac priblížiť k vyriešeniu problému analýzy umeleckého 

diela, resp. toho, čo určitý výjav (v našom prípade na keramických výrobkoch) znázorňuje. Dôkazy sú 

však všeobecne minimálne. „Bez úplných archeologických znalostí historie daného znaku si interpret 

nikdy nemůže být jist tím, co znak symbolizuje (znamená)“ (Davis, 2005, s. 83).  

Na jednej strane si nikdy nemôžeme byť istý, čo daný výjav znamená, no na druhej strane sa mô-

žeme snažiť ku jeho významu aspoň trochu priblížiť. Dokonca v oboch prípadoch sa vedú diskusie 

spojené s históriou pravekých artefaktov a ich výjavov, do ktorých sa zapojil aj Gillo Dorfles, ktorý 

taktiež uprednostňuje znalosť dobového kontextu. Hovorí, že sa musíme vyjadrovať a interpretovať 

v súlade s kontextom daného artefaktu. „...je nutnost přihlížet k tomu, že pravděpodobně, ne-li jistě, 

vnímali lidé v dávných dobách odlišným způsobem, a za druhé se opomíjela důležitost „transakce“, 

která představovala zkušenostní prvek jako podmínku specializovaného vnímání” (Dorfles, 1976, 

s. 58).  

V kontexte s Davisovým tvrdením, sa nám núka možnosť rozmýšľať nad odlišným spôsobom 

vnímania pravekých artefaktov, vo vnímaní súčasného a pravekého recipienta. Tento názor preferuje 

aj G. Dorfles a E. H. Gombrich, ktorý hovorí, že táto rozdielnosť nášho nazerania a nazerania pôvod-

ného musí byť pri interpretácii vždy uvedomele prítomná (Gombrich, 2001). Vzhľadom na naznačené 

predstavujeme dva hraničné interpretačné modely, ktoré sformuloval L. Makky.  
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 „Prvý hraničný model vychádza z našej snahy interpretovať nejaký objekt, jav, predmet, čin-

nosti alebo myšlienku na základe našich schopností, zručností a empiricky, kultúrne a spoločensky 

daných skúseností. Je to prípad, keď sa snažíme vysvetliť skúmané objekty cez optiku nášho nazerania 

(ako sa javia nám) a našej doby.“ (Makky, 2012, s. 399 – 400);  

 „Druhý hraničný model interpretácie predstavuje presne opačný pól nazerania a skúmania. Je 

to snaha vyjadrovať sa adekvátne vo vzťahu k skúmanému obdobiu a skúmať, ako sa mohol daný ob-

jekt, predmet alebo jav javiť spoločnosti, resp. spoločenstvu, pre ktoré bol vyhotovený a v intenciách 

zmýšľania ktorej sa tvoril. Táto podoba interpretácie vychádza z myšlienok, ktoré by sa dali zhrnúť 

nasledovne: Nielen pri analýze prejavov dôb vzdialených je nutné uvedomiť si kontext, v ktorom sa 

tvorilo – nielen historický, ale aj spoločenský, sociálny a v neposlednom rade aj kultúrny. Treba brať 

do úvahy, že pravdepodobne, ak nie naisto, vnímali ľudia v dávnych dobách odlišným spôsobom. Toto 

vnímanie sa týkalo tak okolitého sveta, ako aj výrobkov, ktoré vyhotovovali.“ (Makky, 2012, s. 400).  

 

O podobnej možnosti interpretácie hovorí aj U. Eco v publikácii Meze interpretace, kde ponúka 

taktiež dva modely interpretácie, ktoré sprevádzajú ľudstvo celými dejinami. Aplikuje ju síce na písa-

ný text, no podľa nás je vhodné aspoň stručne naznačiť, k čomu tento autor dospel. Na rozdiel od 

predošlého spôsobu vnímania pravekých artefaktov je jeho prvé vymedzenie odlišné (Makky, 2012). 

 Hovorí o snahe dospieť k významu, ktorý zamýšľal jeho pôvodný tvorca alebo k jeho objektív-

nemu charakteru, ktorý je úplne nezávislý od našej interpretácie. Mohli by sme povedať, že je tento 

pohľad síce podobný predošlému modelu v druhom bode, ale rozhodne nie je rovnaký.  

 Druhý model v kontraste od toho predošlého predstavuje prístup, pri ktorom môžeme hovoriť 

o nekonečnom množstve interpretácií (Makky, 2012). 

Na základe vyššie opísaných argumentov môžeme konštatovať, že vždy sa môžeme prikloniť raz 

na jednu stranu a raz na druhú, ale ani jedna z nich nebude nikdy úplná, či už ide o estetický alebo 

reálny priestor. Podľa nášho názoru ale nemôžeme tvrdiť, že v uplatnení na praveké artefakty je adek-

vátnejší Ecov alebo Makkyho model, pretože si ich vieme predstaviť dokonca v trochu inej, prepoje-

nej podobe, kde ale aj napriek tomu Makkyho model prevažuje. Snahu interpretovať akýkoľvek pra-

veký artefakt a jeho výjavy na základe toho, ako sa javí nám, na základe našich skúsenosti by sme 

určite ponechali aj spolu s dobovým kontextom, v ktorom sa výjavy mohli, alebo skôr sa vnímali úpl-

ne inak. Ale aby sme mohli dospieť k tomu, ako bol daný artefakt v minulej dobe nazeraný, musíme 

prejsť určitým množstvom interpretácií (o ktorých hovorí Eco), ktorými dielo prešlo. 

Na interpretáciu sme si vybrali jednu zvieraciu postavu (možno zobrazenie, znak?), ktorá sa na zá-

klade štúdie Petry Kmeťovej interpretuje ako pes.
2
 

 

     
 

Naša otázka je vzhľadom na daný výjav takáto: „Môžeme toto zviera považovať za zobrazenie psa 

len na základe určitých znakov, akými sú štyri krátke nohy, vzpriamená hlava so vztýčenými ušami 

a hlavne chvostom mierne vyhnutým dohora?“ Ponúka sa nám tu možnosť chápať výjav ako obraz v 

súlade s vymedzením R. Ingardena, ktorý síce na jednej strane dáva pojem obrazu do vzťahu 

s pojmom maľby, „obraz – čiže zvláštny súbor vrstiev: rekonštruovanej podoby, názorne zobrazeného 

                                                      
2
 Pes bol už od najstarších čias cenným spoločníkom a pomocníkom pri love. Stal sa však aj strážcom stád alebo 

ľudských obydlí a v neposlednom rade aj verným priateľom človeka. Z toho dôvodu sme si vybrali zobrazenie psa ako 

objekt našej interpretácie.  
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predmetu a prípadne literárnej témy, nie je reálnou časťou alebo výberom vlastnosti maľby“ (Ingar-

den, 1965, s. 99), ale na druhej strane naše výjavy spĺňajú niektoré charakteristiky ním zadefinované-

ho pojmu obraz. Hovorí, že: „Obraz je teda jedným z historických predmetov, súčasťou ľudskej kultú-

ry“ (Ingarden, 1965, s. 105). Obrazy však v sebe ukrývajú rôzne vrstvy: „1. maliarsky napodobená 

podoba veci, 2. vec (materiálny predmet), ktorá sa ňou prejavuje, 3. literárna téma, ktorá poukazuje 

na istú viac či menej určenú „prehistóriu“ či „post históriu“ toho, čo explicitne nachádza svoje ná-

zorné zobrazenie na obraze“ (Ingarden, 1965, s. 31), pričom niektoré z týchto vrstiev sú v našom 

prípade na už spomínanom archeologickom kontexte závislé.  

Whitney Davis charakterizuje pojem zobrazenia, kde hovorí, že ak niečo vyzerá ako zobrazenie, 

ešte to neznamená, že to zobrazenie skutočne je, a to, že niečo vyzerá ako zobrazenie psa, ešte ne-

znamená, že ho to skutočne zobrazuje. Teda to, že určitá vizuálna konfigurácia náhodou pripomína 

niektorý reálny predmet, ešte nezaručuje, že tento predmet tiež znázorňuje. Nech nám už daný výjav 

pripomína čokoľvek, bol vytvorený so zámerom znázorniť konkrétny predmet (postavu). Vo vnemo-

vom systéme niekedy dochádza k nesprávnym interpretáciám informácií, ktoré získava v odrazenom 

svetle. A keďže vnemový systém je sám o sebe komplexným javom, tak pre naše účely môžeme po-

važovať „videnie niečoho v niečom“ za „automatickú“ operáciu vizuálneho systému, ktorý reaguje na 

dvojzmyselnosť vnemu (Davis, 2005). 

Goodman tvrdí, že obrazy sú „hutné“ tak, že význam každej značky (v maľbe, ktorú má Goodman 

na mysli) závisí na jej vzťahu k inej značke, takže celý povrch je kontinuálne významový. Meyer 

Schapiro zastáva podobný názor, keď píše: „značky majú zmysel len vtedy, ak sú vo vzťahu a nie 

v izolácii“ (Summers, 2005, s. 130). Ako posledného v rámci týchto tvrdení uvedieme názor U. Eca: 

„...znak je vždy prvkem výrazové roviny konvencionálně vtažené k jednomu, nebo několika prvkům 

obsahové roviny“ (Eco, 2009, s. 65).  

Môžeme si tiež položiť otázku, či je možné o daných výjavoch uvažovať napríklad ako o zobrazení 

alebo či dokonca spadajú do konceptuálneho „umenia“, keďže nás k tomu nabáda jedno 

z Gombrichových tvrdení, že každé umenie je konceptuálne. Má tým na mysli, že všetky obrazy sú 

založené na predošlých obrazoch a sú určitým druhom modelom relácií. Najnaivnejšie poňatie zobra-

zenia formuloval Goodman nasledovne: „A zobrazuje B tehdy a pouze tehdy, když se A rozpoznatelně 

podobá B“ (Goodman, 2006, s. 11). Avšak samotný objekt, v našom prípade výjav psa, sa sám sebe 

v najvyššej možnej miere môže podobať, ale málokedy sám seba bude aj zobrazovať. Goodman tvrdí, 

že, takmer čokoľvek môže nahrádzať čokoľvek iné. Obraz, ktorý zobrazuje (rovnako ako pasáž, ktorá 

popisuje) objekt k tomuto objektu odkazuje či (ešte presnejšie) denotuje ho. Denotácia je jadrom zob-

razovania a je nezávislá na podobnosti. Inými slovami, elementy zobrazenia sa rovnako ako slová 

popisu vzťahujú k tomu, čo zobrazujú (Goodman, 2006). 

Konceptuálne umenie v podstate predstavuje psychologický spôsob rozlíšenia umenia. Konceptu-

álne obrazy vznikajú nielen pozeraním sa na veci vnímané, ale pozeraním sa na nejaký vnútorný ob-

raz, na obraz pamäte alebo na obraz, ktorý si myseľ sama vytvorila na základe mnohých svojich skú-

seností, čo takto možno mohlo podľa nás fungovať aj pri analyzovaných pravekých artefaktoch a ich 

výjavoch. Vnímanie umožňuje chápanie. Jednoducho povedané, konceptuálne umenie bolo vždy vyš-

šie a duchovnejšie či intelektuálnejšie než umenie optické (Summers, 2005).  

Na základe definície metafory a substitúcie podľa D. Summersa sa nám ďalej núka možnosť uva-

žovať o týchto vyobrazeniach aj ako o „metaforických“ alebo ako o „substitučných“.  

Obraz (v zmysle aplikácie Ingardenových záverov na naše výjavy) môže byť nazeraný ako čosi, čo 

zdobí alebo zvyšuje hodnotu objektu, a ako povrchové opracovanie, tak obraz i vzácny materiál po-

zdvihujú nástroj nad úroveň rutiny a funkčnosti a ukazujú, že vlastník buď mal čas, nutný k takej prá-

ci sám, alebo mal k dispozícii čas iných. Ale obraz dáva silu nástroju ešte iným, zásadne odlišným 

spôsobom. Sprítomňuje čosi v nástroji, alebo inak povedané, nástroj premieňa v prostriedok, v ktorom 

je prítomne niečo iné ako len samotný nástroj. Nech už bol napríklad pes vnímaný v danej dobe ako-

koľvek a vytváral akékoľvek asociácie, vďaka svojmu obrazu je sprítomnený v našej skutočnosti 

vďaka zobrazeniu na keramike a dáva jej istý druh moci, ktorá presahuje a prevyšuje charakteristiku, 

ktorá bola nádobe daná jej materiálom a spôsobom prevedenia. Na základe toho by sme mohli pove-

dať, že obrazy/ výjavy/ nami skúmaných artefaktov sprítomňujú čosi, čo ukazujú a činia tak tým, že 

umiestňujú neprítomné do toho, čo už prítomné je. Vytváranie obrazov je vždy tak či onak zmenou 
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toho, čo je už prítomné. Je to naviac zmena toho, čo už existovalo. Túžba po tom chýbajúcom neustá-

le transformuje ono prítomné (Summers, 2005).  

Pre Gombricha napríklad substitúcia napĺňa túžbu, a to buď vrodenú, alebo navodenú. „Touhy jsou 

vrozené, mají-li nejaký biologický nebo psychologický podklad – kupř. Touha vidět jiné tvárě je navo-

zená, pokud je její původ sociální nebo kulturní“ (Summers, 2005, s. 136). Mohli by sme dôjsť 

k jednoduchému záveru, totiž že substitúcia je čímsi viac než len naplnením alebo projekciou túžby, aj 

keď v podstate každá substitúcia je v skutočnosti odpoveďou na nejakú túžbu. Substitúcia je súčasne 

prispôsobením sa existujúcim podmienkam a ich transformáciám. Predovšetkým tu musí existovať 

určitá súhra medzi túžbou a tým, čo sa naskytne k naplneniu tejto túžby (Summers, 2005). 

Čosi, čo je blízko a čo je zároveň schopné byť substitúciou, spôsobom, ktorý bol práve opísaný, je 

potenciálne reálnou metaforou. Vyplýva z nej, že používame jedno slovo (alebo sémantický znak) 

namiesto druhého, presúvame čosi z jedného miesta na druhé. Práve to robí reálna metafora. Je to 

pohyb niečoho z jedného miesta na druhé tak, že nahrádza čosi iné a zaujme jeho miesto. Reálne me-

tafory teda musia byť ovládateľné a vyžadujú podobnosť iba potiaľ, pokiaľ musí mať jednu alebo viac 

charakteristík, ktoré im dovoľujú, aby sa s nimi zaobchádzalo ako s tým, čo zobrazujú. Definícia reál-

nej metafory je závislá na funkcii, ktorá je chápaná ako špecifické použitie a konštrukcia reálnych 

priestorov. Reálna metafora a subjunktívny priestor nielenže majú za následok jeden druhého, ale tiež 

sa vzájomne upevňujú. Tým ako sú subjunktívne priestory sociálne, sú tiež nevyhnutne a úzko prepo-

jené s mocou. Realizácia moci – nie vyjadrením moci, ale skutočnou formou, ktorou moc v tom či 

onom mieste a čase prijíma. V najjednoduchších príkladoch si substitúcia zachováva alebo vnáša čosi, 

čo má moc, do priestoru použitia (Summers, 2005).  

Vytváranie obrazov poukazuje na moc ich vytvoriť a taktiež moc preniesť ich do priestoru použi-

tia. Výjav psa mohol mať určitú moc, pre ktorú bol uctievaný z čoho vyplýva, že sa naň môžeme po-

zerať aj ako na reálnu metaforu, ktorá je spájaná so subjunktívnym priestorom. Podľa nás je ale dôle-

žité povedať, že je nekonečne veľa možností, ako nazerať na dané praveké artefakty a ich výjavy, ale 

súčasne je nemožné, aby sme mohli úplne interpretovať ich pôvodný význam. 

Predložená práca je problematicky veľmi rôznorodá a bohatá na možné riešenia a nastolené prob-

lematiky. Aj napriek tomu, že nás môže lákať interpretácia vizuálnej konfigurácie na základe vlastnej 

skúsenosti, dospeli sme k záveru, že to nie je až take jednoduché a je nutná opatrnosť pri vynášaní 

akýchkoľvek záverov. Za najdôležitejšie z práce sa nám preto javí zistenie o potrebe znalosti dobové-

ho kontextu (vzniku a tvorby skúmaných predmetov), pretože aj napriek tomu, že nie je možné odha-

liť skutočnú pravdu a podstatu pravekých výjavov – je pre nás dôležité vedomie, že z dôvodu zacho-

vania poznatkovej línie máme možnosť poznávať a adekvátnejšie interpretovať artefakty aj 

v súčasnosti. 
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