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abstract:
Bešina d. & tirpák j. 2018: New information about the medieval Baratka village 

obtained by geophysical survey. acta musei tekovensis levice 11: 75 – 91.
 Countless Romanesque monuments in our fund include the extinct church of St. 

Martin in the medieval village of Bratka (the newer name being Baratka). The 
church with its singular architectural features presents a unique type of sacral 
object in the area of Carpathian Basin. The reason for non-destructive geophysical 
research at Baratka site near Levice was to try to locate the foundations of the 
extinct St. Martin‘s Church in Bratka. The sacral objects were last surveyed 
between 1958 and 1960 by archaeologist Alojz Habovštiak. The research was 
carried out in two stages – in 2012 and 2015. The results from the geophysical 
research of the Baratka site brought new results. In the first stage, remains of the 
Romanesque churches were not targeted, but in a different place it was possible 
to capture another unknown extinct architecture, probably from the Middle Ages. 
The remains of the foundations of the examined churches were found only in the 
second stage of measurement. The findings from both georadar measurements 
have contributed to the verification of the foundations of the churches in the last 
60 years and, by locating the second unknown building, have provided an impulse 
to carry out revision verification field surveys in future research activities.

key words: Baratka, Romanesque churches, medieval village, geophysics

ÚVOD

Cieľom príspevku je opätovne poukázať na významnú kultúrnu pamiatku, ktorá 
nie je doposiaľ komplexnejšie skúmaná. Na mieste zaniknutej stredovekej dediny sa 
podarilo získať poznatky poukazujúce na osídlenie územia Slovenska po začlenení do 
Uhorského kráľovstva. Samotná lokalita, kde bola kedysi stredoveká dedina Bratka 
(s mladším názvom Baratka), bola preskúmaná archeologicky Alojzom Habovštiakom 
v rokoch 1958 – 1960. Získané poznatky sa až neuveriteľne presne zhodujú so zázna-
mami písomných prameňov z polovice 12. storočia. Archeologickým výskumom 
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boli preskúmané zvyšky románskych sakrálnych stavieb a 87 hrobov z blízkeho 
pohrebiska. Areál osídlenia dediny však nebol rozsiahlejšie skúmaný a z tohto dô-
vodu je nevyhnutné systematicky pokračovať vo výskume. Nevyhnutnosť budúcich 
výskumných aktivít je v tomto prípade akútna, nakoľko je archeologická lokalita 
posledné polstoročie likvidovaná poľnohospodárskou činnosťou.

Po 52 rokoch sa na lokalite vykonal, v spolupráci s J. Tirpákom, geofyzikálny 
prieskum georadarovou metódou GPR, ktorá patrí k nedeštruktívnym formám arche-
ologického výskumu. Výsledky z viacerých etáp prieskumu poskytli veľmi cenné in-
formácie a doplnili tak torzovitú mozaiku poznania o stredovekej dedine. Predkladaná 
štúdia poskytuje aktuálne poznatky o stredovekej dedine Baratke1 a mala by predstavo-
vať počiatočný impulz k ďalším budúcim výskumným aktivitám v tejto lokalite.

OPIS LOKALITY

Lokalita Baratka (obr. č. 1) leží v kline medzi dvoma železničnými traťami na po-
zemku bývalého Ladislavovho majera, ktorý patril Štátnym majetkom v Leviciach. 
Nálezisko je z východnej strany lemované Šiklóšskym hrebeňom, na severe najjuž-
nejšími výbežkami Štiavnického pohoria, na juhu a na západe prechádza do otvorenej 
krajiny. Na lokalitu priteká z juhu potok, ktorý odvodňuje močaristé pole a vlieva 
sa do Podlužianky. Oba vodné toky majú umelé a neprirodzené korytá. Nezmenené 
a neprestavané koryto má iba potok Kompa, ktorý priteká z juhozápadu. Na naplave-
ných štrkoch Hrona leží dnes už značne odplavená vrstva spraše, kedysi hrubá vrstva, 
no v 60. rokoch 20. storočia sčasti rozbahnená močaristými usadeninami.2 Na mieste 
výkopov sa v 60. rokoch nevýrazne ukazoval mierne vyvýšený terén a v ornici boli 
časté zvyšky malty, andezitového tufu, čadiča a tehly.3

V súčasnosti je poloha aktívne poľnohospodársky využívaná a dodnes je možné na 
povrchu obrábanej pôdy identifikovať zvyšky vápennej malty, čadiča i tufu. Počas jed-
notlivých etáp výskumu boli na polohe viditeľné aj väčšie kusy kameňov zo spomenu-
tých hornín, ktoré zavadzali pri obrábaní pôdy, a preto boli systematicky umiestňované 
na okraj poľa. Pri menšej vegetačnej pokrývke je dokonca možné na povrchu rozoznať 
zvyšky ľudských kostier z neskúmaných hrobov a drobné kúsky keramiky.

ZHRNUTIE POZNATKOV ZO ZACHOVANÝCH PÍSOMNÝCH 
PRAMEŇOV O STREDOVEKEJ DEDINE BRATKA (BARATKA)

Vidiecke jednoloďové kostoly na Baratke predstavujú, z hľadiska ich funkcie, 
dôležitý článok v celom spektre sakrálnych stavieb na našom území práve vďaka 
konfrontácií písomného a archeologického materiálu. Pre potreby komplexnosti 
príspevku uvedieme stručne existujúce poznatky z písomných prameňov.
1 V štúdii budeme používať mladší názov Baratka s výnimkou podkapitoly pojednávajúcej o písomných 

zmienkach do 14. storočia, v ktorých sa uvádza pod názvom Bratka.
2 DVOŘÁK, Pavel. Odkryté dejiny – Staré Slovensko. Bratislava : Pravda, 1975, p. 317.
3 HABOVŠTIAK, Alojz. Zaniknutá stredoveká dedina Bratka pri Leviciach. In Slovenská archeoló-

gia,1963, 11/2: 408.
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Najstaršia písomná zmienka o stredovekej dedine Bratka, ktorá je zároveň aj 
najstaršou písomnou zmienkou o Leviciach, pochádza z roku 1156.4 V donačnej 
listine z roku 1156 sa hovorí, že ostrihomský arcibiskup Martirius posväcuje v roku 
1156 kostol, ktorý dal krátko pred tým postaviť Euzidinus a zriaďuje tu faru, ktorej 
pričlenili dediny Bratku, Léva a Vitk. Listina uvádza aj presné hranice majetku, ktoré 
daroval Euzidinus kostolu. Spomínajú sa tu potoky Cumpusca, Cumpa a Pristuc, ktorý 
sa ľudovo nazýva Perec. Uvádza sa aj ,,terra Banensium“ (zem baníkov) a dediny Vitk 
a Bosae.5 Kostol mal patrocínium svätého Martina. Svätý Martin sa popri Panne Márii, 
ako hlavnej patrónky Uhorska, stal krajinským patrónom.6 Euzidinus sa pri príleži-
tosti vysvätenia kostola rozhodol patrične obdarovať farnosť. K trom oltárom pridelil 
klerikov. Išlo o vybavenie oltára svätého Kríža, svätého Martina a svätého Štefana 
kráľa. Ďalej k oltárom zabezpečil oltárne prikrývky, liturgické knihy a obdaroval ho aj 
pôdou. Kostolu boli pridelení aj poddaní.7

Maďarský historik E. Mályusz,8 ktorému listina poslúžila ako doklad formovania 
takzvaného vlastníckeho práva, charakterizoval Euzidinovu fundáciu s donáciou 
ako typický príklad zemepánskej fundácie. Išlo o uplatnenie vlastníckeho práva 
pri spravovaní a samotnom zakladaní kostola. Zeman zabezpečil kostol, založený 
na svojom majetku, všetkým potrebným. Farár kostol s farnosťami iba spravoval 
pod dohľadom Euzidinových synov. Pôda, na ktorej kostol stál, ostávala i naďalej 
majetkom zakladateľa. K najstarším, písomne doloženým, príkladom uplatnenia 
vlastníckeho práva u nižšej šľachty patrí práve Bratka. Uvedená skutočnosť sa preja-
vovala vo fenoméne takzvaných panských kostolov, kde radíme aj Euzidinov kostol.9 
Privátne bohoslužby tvorili dôležitú súčasť a ich celebrovanie bolo viazané na prítom-
nosť spomínaných oltárov. Prítomnosť dvojpriestorovej prístavby na prvom kostole 
naznačuje, podľa najnovších názorov, prítomnosť mníchov. R. Marsina,10 ktorý listinu 
z roku 1156 obšírnejšie analyzoval, vyslovil názor, že ide o sfalšovanú listinu. Najmä 
zmienky o farnosti boli spochybnené. Autenticitu jadra listiny však v zásade neodmie-
tol. Listina sa zachovala len v prepise kráľa Ľudovíta I. z 28. augusta 1347.11 Prameň 
z roku 1156 už dávno vzbudil záujem slovenských aj maďarských medievalistov, ktorí 
sa však až do súčasnosti nezhodli na tom, či ide o pravý či sfalšovaný prameň.

Druhýkrát sa Bratka spomína v originálne zachovanej listiny z roku 1158. 

4 VINCZE, Ladislav. Pavol Behula o archeologickej lokalite Bratka. In MICHAEL časopis Rímskokatolíc-
kej cirkvi, farnosti Levice – mesto, 2011, 1/3: 12.

5 HABOVŠTIAK, Alojz. Výskum zaniknutej stredovekej dediny na Bratke pri Leviciach. In Vlastivedný 
spravodaj okresu Levice, 1964, 2: 4.

6 VINCZE, Ladislav. cit. d., p. 12.
7 POMFYOVÁ, Bibiana. Zaniknutý kostol svätého Martina v Bratke – príklad zemepánskej fundácie. In 

Monumentorum Tutela. – Ochrana pamiatok, 2005, 16: 124.
8 MÁYUSZ, Elemér. Die Eigenkirche im Ungarn. In Studien zur Geschichte Osteuropas. III. Teil, Köln : 

b. v., 1966, p. 76 – 95.
9 POMFYOVÁ, Bibiana. cit. d., p. 124.
10 MARSINA, Richard. Štúdie k slovenskému diplomatáru I., druhá časť. In Historické štúdie, 1973, 18: 71 – 75.
11 TESÁK, Peter. O našej prvej písomnej zmienke. In Novinky z levickej radnice, 2006, 4/3: 1.
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R. Marsina12 považuje túto listinu za pravú. Pripúšťa aj to, že nejaká listina musela 
existovať už aj pred rokom 1158, ale v roku 1347 už neexistovala a jej obsah bol 
dodatočne upravený v záujme opátstva v Hronskom Beňadiku, ktoré viedlo spor 
o držbu Bratky a Santova (Zamto). Obe listiny sú uložené v Arcidiecéznom archí-
ve v Ostrihome.13 Z darovacej listiny vieme, že Euzidinus so svojimi dvomi synmi 
boli mŕtvi a majetok zdedil Euzidinov brat Štefan. Kostol aj s majetkom sa rozhodol 
darovať kláštoru v Hronskom Beňadiku, keďže nemal žiadnych potomkov.14 Bratka 
aj spolu so susednou dedinou Zamto sa stáva majetkom kláštora. V listine z roku 
1209 sa uvádza pod názvom Brethka. Od 14. storočia ju nazývajú ďalšie písomné 
pramene ako Baratku. Avšak tieto listiny, viažuce sa priamo na Baratku, neboli nikdy 
publikované a poznáme ich len podľa N. Knauza15. Z jeho stručných poznámok vieme, 
že Bratku (Baratku), dalo opátstvo do léna jednému poddanému. Jeho potomkovia si 
vzali meno Barathka. V súvislosti s touto skutočnosťou sa teda môže predpokladať, 
že Baratka bola v priebehu 13. storočia zničená.16 Do úvahy pripadajú udalosti späté 
s tatárskym vpádom v rokoch 1241 – 1242.17 Isté však je, že prvý kostol bol zničený, 
čo dokazujú početné nálezy uhlíkov z nedohoreného dreva v spodnej časti deštrukcie. 
Okrem tatárskeho vpádu kostol mohli zničiť vojská Přemysla Otakara II. roku 1271, 
ale čisto románska dispozícia druhého kostola sotva mohla vzniknúť v posledných 
desaťročiach 13. storočia.18

Výstavba druhého kostola sa pravdepodobne uskutočnila v čase, keď ho mali 
v správe Brathkovci. V roku 1344 Tomáš z rodu Barathkovcov údajne ešte na smr-
teľnej posteli priznal, že panstvo získal od opátstva, a preto mu ho aj chcel ponechať. 
Jeho starší syn Ondrej s tým súhlasil, avšak druhý syn Bence požadoval na základe 
staršej listiny dedinu späť. Proti nemu vystúpil opát Sigfríd. Na strane opáta stála 
ostrihomská a nitrianska kapitula i zoborský konvent. Barathkovci sa napokon s opát-
stvom dohodli a majetok spolu s odškodným v roku 1347, pred krajinským sudcom 
Pavlom, prepustili kláštoru. Neskôr v roku 1389 sa Baratka spomína ako fara.19 Kostol 
už nebol ani emporový, ale stal sa obyčajným farským kostolom. Baratky sa v prie-
behu 15. storočia násilne zmocnil majiteľ levického panstva Peter Čech, ktorý ju aj 
spustošil.20 Túto informáciu sa dozvedáme z listu opáta Jána III. z roku 1489. Približný 
termín zániku dediny možno zistiť z písomných prameňov 15. storočia a datovať 
ho môžeme medzi roky 1429 – 1456. Z roku 1429 sa o Baratke hovorí, že tu stojí

12 MARSINA, Richard. Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. Bratislava : Academia Scientiatum 
Slovacae, 1961, p. 81.

13 MARSINA, Richard. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. Bratislava : Literárne informačné 
centrum, 2003, p. 68.

14 POMFYOVÁ, Bibiana. cit. d., p. 124.
15 KNAUZ, Nándor. A Gran-melleti Szent Benedek apátság I. Budapest : b. v. 1890, p. 139 – 140.
16 HABOVŠTIAK, Alojz. Výskum zaniknutej stredovekej, p. 13.
17 HABOVŠTIAK, Alojz. Dva zaniknuté románske kostoly na Baratke pri Leviciach – výskumná správa, In 

Archeologické rozhledy, 1960, 12/1: 380.
18 DVOŘÁK, Pavel. cit. d., p. 319.
19 HABOVŠTIAK, Alojz. Zaniknutá stredoveká dedina, p. 444.
20 VINCZE, Ladislav. cit. d., p. 12.
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 akýsi kostol alebo bazilika a o 17 rokov neskôr, v roku 1456, sa o Baratke hovorí ako 
o spustnutej. Zo znenia spomenutej listiny z 1. júla 1489 vyplýva riešenie sporu medzi 
opátstvom v Beňadiku na Hrone a Jánom Čechom vo veci neoprávnenej držby a spus-
tošenia niektorých obcí a statkov. V nich sa uvádza aj Baratka a Zamto. Baratku teda 
zničili Levickovci na čele s Petrom Čechom, čo usúdil už N. Knauz21. Keď porovnáme 
roky zániku dediny (1429 – 1456) s rokmi bojov Petra Čecha s bratríkmi na Pohroní 
a Nitriansku (1433 – 1435), môžeme predpokladať, že Baratka spolu s inými dedinami 
mohla zaniknúť v súvislosti s týmito bojmi. Otázne však je, na ktorú stranu sa dali 
obyvatelia zničených dedín, respektíve Baratky. Pokiaľ sa Baratka postavila na stranu 
Petra Čecha, mohli ju zničiť bratrícke vojská.22 Do konca 18. storočia sa toto miesto 
v dokumentoch uvádza ako „prédium Baratka“, čo znamená pustatina alebo zaniknutá 
dedina.23

POČIATKY SYSTEMATICKÉHO BÁDANIA A VÝSLEDKY 
Z ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU V ROKOCH 1958 – 1960

V minulosti bádatelia vysvetľovali obsah listín dvojako. Jedni stotožňovali Barat-
ku s vtedajšími Varšanmi, terajšie Kalinčiakovo. Druhá časť bádateľov lokalizovala 
Baratku na juh od Levíc. Viedla ich k tomu tá skutočnosť, že jedna časť chotára mesta 
sa nazývala Baratka a disponovali aj lepšími vedomosťami o okolí Levíc.24 Na mož-
ný výskyt objektov v lokalite Baratka upozornili aj tunajší múzejní pracovníci na 
základe terénneho prieskumu, ktorý urobili v týchto miestach. Prieskum vykonali 
v roku 1957 profesor J. Kováčik a P. Behula spolu s učiteľom P. Huljakom v priestore 
medzi železničnými traťami Levice – Nové Zámky a Levice – Štúrovo.25 Následne 
po prieskume múzejných pracovníkov ich zistenia spresnili prieskumom manželia 
Mencloví spolu s F. Fackenbergom a hneď potom upozornili na nálezisko AÚ SAV 
v Nitre. V auguste roku 1958 sa prikročilo k zisťovaciemu výskumu, ktorý viedol 
A. Habovštiak. Zisťovací výskum sa uskutočnil v období od 2. augusta – 4. septembra 
1958.26 Počas výskumu sa podarilo nájsť základy románskeho kostola s obdĺžnikovou 
loďou s vonkajšími rozmermi 9,26 × 11,75 metra s polkruhovou apsidou a 12 hrobov 
z okolitého radového cintorína. Druhá etapa výskumu na nálezisku sa konala od 1. júla 
– 11. septembra 1959, počas ktorej sa podarilo preskúmať a úplne odkryť dispozíciu 
kostola a preskúmať radový cintorín s okolím náleziska.27 Počas tretej etapy konanej 
od 28. júla – 31. augusta 1960 sa odkryli prístavby na západnej strane až po štrkové 
podložie a odkryla sa aj veža.28 Výskum na Baratke preukázal superpozíciu dvoch 
kostolov. Okrem sakrálnych objektov sa podarilo počas troch etáp odkryť 87 hrobov 
21 KNAUZ, Nándor. cit. d., p. 139 – 140.
22 HABOVŠTIAK, Alojz. Výskum zaniknutej stredovekej, p. 4.
23 TESÁK, Peter. cit. d., p. 1.
24 HABOVŠTIAK, Alojz. Výskum zaniknutej stredovekej, p. 4.
25 HABOVŠTIAK, Alojz. Dva zaniknuté románske kostoly, p. 373.
26 Nálezová správa 42/60, č. j. 387/60, 1958, AÚ SAV.
27 Nálezová správa 206/60, č. j. 776/60, 1959, AÚ SAV.
28 Nálezová správa 200/60, č. j. 3452/66, 1960, AÚ SAV.
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z cintorína. Vzhľadom na dispozíciu, obvyklú u románskych vidieckych kostolov, tak 
zrejme druhý kostol vznikol v  rozmedzí konca 12. a druhej polovice 13. storočia, 
ale nálezová situácia neumožnila presnejšie datovanie. Pozornosť však púta starší 
kostol s podkovovitou apsidou (kostol I.), ktorý môžeme stotožniť s Euzidinovou 
fundáciou.29 Na rozdiel od mladšieho kostola, s polkruhovou apsidou (kostol II.), bola 
v staršej stavbe potvrdená západná empora, čo zaraďuje Euzidinov kostol medzi bežné 
vidiecke jednoloďové objekty. V prípade kostola I. zachytil archeologický výskum dve 
pozoruhodné skutočnosti. Prvou je situovanie troch oltárov v malej dedinskej chrámo-
vej stavbe, ktoré boli doložené v apside a severnej stene lode. Za druhú ojedinelú 
okolnosť sa pokladajú dve ťažko identifikovateľné západné prístavby.30 Prístavby na 
západnej strane nevznikli naraz s kostolom, ale zanikli spolu. Ani z jednej nálezovej 
situácie nemožno vysvetliť ich účel a žiadnu oporu nemáme ani v doteraz objavených 
románskych kostoloch. S určitosťou možno povedať, že prístavby neboli postavené so 
zámerom zväčšiť loď kostola. Západná stena, na ktorú prístavby nepriamo nadväzo-
vali, bola zachovaná aj v časti nadzemnej steny. Z toho usudzujeme, že prvá prístavba 
mohla byť poschodová a vstup do empory kostola bol z jej poschodia prebúraný. Dru-
há, menšia časť prístavby, bola pravdepodobne iba predsieň, z ktorej viedlo schodisko 
na poschodie prvej prístavby.31 A. Habovštiak uviedol dve rôzne interpretácie význa-
mu prístavieb. Prvým zdôvodnením je, že mohlo ísť o obydlie zemepána. Prepojenie 
panských sídiel s kostolom je v stredoeurópskych regiónoch doložené len v dvorskom 
prostredí a u vyššej šľachty v rámci topografie hradov (hradné kaplnky). Zmena vlast-
níka kostola po roku 1158 môže súvisieť s druhou interpretáciou. Baratka sa v tom 
roku stala majetkom kláštora v Hronskom Beňadiku, a preto sa v súčasnosti preferuje 
názor, že tu mohol vzniknúť hospodársky dvor s malým kláštorným domom, takzva-
nou grangiou. A práve za takúto grangiu sa pokladajú západné prístavby. Predpokladá 
sa, že v týchto typoch objektov žilo päť až desať mníchov a tento počet sa zásadne 
neodlišuje od osadenstva klerikov v Baratke.32 Aj názov dediny Bratka – rehoľný brat, 
mních (maďarsky Barátka) môže indikovať prítomnosť mníchov. Kostol II. mal na 
západnej stene pristavanú vežu, ktorá sa neviazala s murivom. Z nálezovej situácie 
nemožno zistiť, kedy vznikla, ale je pravdepodobné, že bola dodatočne pristavaná 
k západnej stene. Nálezy dvoch úlomkov architektonických článkov dokazujú, že už 
pri jeho stavbe alebo pri dodatočných opravách, sa uplatnili gotické výzdobné prvky.

Zánik kostola II. pomohli zhruba datovať archeologické nálezy na okolitom rado-
vom cintoríne, ktoré indikujú pochovávanie do 15. storočia.33

Okrem kostolov a hrobov sa vďaka povrchovému zberu a nálezov črepov podarilo 
objaviť aj stopy po stredovekej dedine. Približne 40 m juhovýchodne od zvyškov 
kostola sa odkryl obdĺžnikovitý objekt (208 x 168 cm – je interpretovaný ako chlebová 
pec) a 15 m západne od stavieb boli odkryté dve kultúrne jamy.34

29 HABOVŠTIAK, Alojz. Výskum zaniknutej stredovekej, p. 11.
30 POMFYOVÁ, Bibiana. cit. d., p. 125.
31 HABOVŠTIAK, Alojz. Výskum zaniknutej stredovekej, p. 11.
32 POMFYOVÁ, Bibiana. cit. d., p. 130.
33 HABOVŠTIAK, Alojz. Výskum zaniknutej stredovekej, p. 13.
34 HABOVŠTIAK, Alojz. Zaniknutá stredoveká dedina, p. 427.
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Vzhľadom na výsledky výskumov bola zvolaná pred ukončením poslednej etapy 
výskumu užšia odborná komisia. Komisia navrhla, po úplnom preskúmaní, zachovať 
zvyšky týchto stavieb, konzervovať ich a prehlásiť za pamiatkovú rezerváciu.35

Najnovšie poznatky získané geofyzikálnym prieskumom priniesli nové zistenia, 
ktoré si však vyžadujú využitie deštruktívnych metód archeologického výskumu pre 
komplexnejšie poznanie stredovekej dediny.

ZÁMER, CIELE A METODIKA POUŽITÉHO GEOFYZIKÁLNEHO 
MERANIA

Cieľom nedeštruktívneho geofyzikálneho prieskumu na lokalite Baratka pri Levi-
ciach bolo pokúsiť sa lokalizovať základy zaniknutého kostola svätého Martina v Ba-
ratke, pomocou georadarového merania (GPR) a následne, pomocou nameraných dát, 
interpretovať archeologické štruktúry nachádzajúce sa pod povrchom. Interpretácia je 
možná najmä vďaka informáciám o hĺbke, veľkosti a tvare objektov pod zemou. Zá-
merom bolo aj overiť aktuálny stav stavebných štruktúr pod vrstvou ornice, nakoľko 
od posledného archeologického výskumu ubehlo vyše 50 rokov. Za tento uplynulý čas 
prebieha na mieste národnej kultúrnej pamiatky neustála poľnohospodárska činnosť, 
ktorá spôsobuje neodvratné ničenie objektov a znižuje tak možnosti získania nových 
poznatkov prípadných budúcich archeologických výskumov.

Výskum sa realizoval v odbornej spolupráci s J. Tirpákom z Gemologického 
ústavu Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Spolupráca 
vznikla na podnet nového spracovania problematiky stredovekej dediny Baratka, kde 
výstup tvorí diplomová práca od autora príspevku.

K podmienkam úspešnej aplikácie geofyzikálnych metód v archeológií patrí najmä 
dostatočná odlišnosť fyzikálnych vlastností archeologických objektov od podložia 
alebo od okolitého prostredia.36 Geofyzikálny prieskum prebiehal podľa vytýčených 
priamok (profily). Hustota merania na profiloch bola daná vzdialenosťou medzi jed-
notlivými bodmi merania. Na meranej ploche sa vytvorila sieť profilov v tvare obdĺž-
nika. Pre správnu voľbu hustoty merania boli rozhodujúce predpokladané vlastnosti 
hľadaných objektov a aj samotný cieľ prieskumu. Pred začatím merania bola vytýčená 
celá plocha prieskumu pomocou GPS (Global Positioning System) a presným situač-
ným zameraním.

Je nutné mať na zreteli, že jednoznačné rozlíšenie geofyzikálnych anomálií nezna-
mená jednoznačnú archeologickú interpretáciu alebo ich súvislosť s archeologickými 
situáciami (anomálie môžu mať iný pôvod).37 Pri takýchto zložitejších situáciách môžu 
k zlepšeniu interpretácie geofyzikálnych meraní prispieť výsledky z ďalších nedeš-
truktívnych metód aplikovaných v archeológií.38 Prezentovanie výsledkov geofyziky 
ako samostatnej časti archeologických publikácií je v archeológii bežné. Je potrebné 
35 HABOVŠTIAK, Alojz. Dva zaniknuté románske kostoly, p. 380.
36 KUNA, Martin. Nedestruktivní archeologie. Praha : Academia, 2004. p. 126 – 129.
37 KUNA, Martin. cit. d., p. 134.
38 TIRPÁK, Ján. Stredoveká sakrálna architektúra vo svetle archeogeofyzikálneho výskumu na Slovensku 

1., Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, 2012, p. 46.
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však čo najužšie integrovať geofyzikálne dáta s inými rovinami archeologickej práce. 
Forma prezentovania postupov odráža a ovplyvňuje ďalší vývoj aplikácie geofyzikál-
neho prieskumu v archeológii.39 Dôležitou podmienkou pre identifikáciu objektov s 
kamennou konštrukciou je ich dobrý podpovrchový stav. Od málo narušených objek-
tov in situ môžeme samozrejme očakávať lepšie výsledky ako od malých fragmentov 
deštrukcie objektu. Výsledok tiež ovplyvňujú pôdne podmienky ako variabilita, 
homogenita, samotné geologické podložie a intenzita ľudských aktivít na lokalite.40

Počiatočné komplikácie nastali pri presnej lokalizácií polohy. Miesto zaniknutých 
kostolov bolo známe z plánu publikovaného A. Habovštiakom41. Na evidenčnom lis-
te42 z roku 1963 umiestnenom v Krajskom pamiatkovom úrade v Nitre nebola poloha 
kostola presne zaznamenaná. Až po prejdení troch nálezových43 správ umiestnených 
v archíve AÚ SAV v Nitre bolo možné neskôr kostoly bližšie lokalizovať. Nemej 
dôležitými pri presnej lokalizácií boli aj ortofoto mapy44, kde sa dali rozoznať obrysy 
stavieb na redšej vegetácii.

Počas prvej etapy geofyzikálneho prieskumu dňa 28. apríla 2012 sa prikročilo 
k vytýčeniu plochy (obr. č. 2), na ktorej boli indikované zvyšky kamenných štruktúr. 
Na skúmanej ploche (obr. č. 3) bola premeraná plocha o celkovej rozlohe 471 m² 
s hustotou skenov 0,005 (po profile) × 0,5 m (medzi jednotlivými profilmi). Z namera-
ných hodnôt amplitúdy radarového signálu boli zostrojené horizontálne georadarové 
rezy (obr. č. 4) s mocnosťou 8 cm a 2D vizualizácia radarogramov (obr. č. 5). Hodnoty 
amplitúdy signálu na jednotlivých horizontálnych georadarových rezoch sú farebne 
rozdelené do niekoľkých skupín:
- minimálne hodnoty amplitúdy radarového signálu (modrá farba) – prostredie 
s vysokou plasticitou – spravidla ílovité prostredie;
- stredné hodnoty amplitúdy radarového signálu (zelená a žltá farba) – prostredie 
s priemernou plasticitou – spravidla hlinitá výplň;
- maximálne hodnoty amplitúdy radarového signálu (červená až fialová farba), 
prítomnosť tvrdých materiálov – (kamenný stavebný materiál, betón, tehly, sutinové 
zásypy a pod.) alebo dutých priestorov (chodby, krypty a pod.);

Z horizontálnych georadarových rezov vidieť (obr. č. 4), že na skúmanej ploche 
pod povrchom terénu boli namerané georadarové anomálie v hĺbkach od 35 do 129 
cm, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou indikujú stavebné zvyšky súvisiace so stredo-
vekou činnosťou na danej polohe. Podľa J. Tirpáka45 je možné konštatovať, že geo-
radarovým meraním sa nepodarilo lokalizovať základy zaniknutého kostola. Zistené 
zvyšky po stavebnej činnosti pravdepodobne patria neznámej zaniknutej stredovekej 

39 KUNA, Martin. cit. d., p. 136.
40 KUNA, Martin. cit. d., p. 159.
41 HABOVŠTIAK, Alojz. Zaniknutá stredoveká dedina, p. 409.
42 Evidenčný list nehnuteľnej kultúrnej pamiatky 27/1617/274/6, Zaniknutá stredoveká dedina – archeolo-

gická lokalita. SKK ONV Levice 1963.
43 Nálezové správy č. 42/60, 206/60 a 200/60.
44 <https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/>. Dostupné online dňa 15. 3. 2015.
45 Ďakujem pánovi Doc. Jánovi Tirpákovi, Csc. za poskytnutý odborný posudok z nedeštruktívneho arche-

ologického výskumu.
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architektúre46. Skúmaná plocha sa nachádza neďaleko miesta, kde sa mali nachádzať 
základy kostolov.

V roku 2015 boli získané nové informácie o presnej lokalizácií stavebných 
zvyškov sakrálnych stavieb. Dňa 19. marca bol v lokalite vykonaný opätovný geo-
fyzikálny prieskum s využitím rovnakých metód merania. Nové informácie poskytol 
M. Martinák, ktorý objavil na ortofoto mape (obr. č. 7) negatívny obraz pôdorysu 
kostola, vytvoreného redším porastom vegetácie. Vďaka presnej pozícií na mape 
bolo možné zistiť GPS pozíciu polohy kostola, respektíve kostolov. Presné zameranie 
polohy kostola na Baratke umožnilo v deň konania výskumu vytýčiť meranú plochu 
o rozmere 30 x 30 m (obr. č. 8).

NOVÉ ZISTENÉ SKUTOČNOSTI

Stanovené ciele boli naplnené až v druhej výskumnej etape, ale možno konštato-
vať, že obe etapy merania mali podstatný prínos pre bližšie poznanie polohy. V prvej 
etape merania sa nepodarilo zamerať zvyšky sakrálnych stavieb. Vzhľadom na túto 
skutočnosť a na veľké množstvo kamenných pozostatkov na povrchu ornice (obr. 
č. 10) a pri železničnej trati (obr. č. 11) sme usúdili, že kostoly podľahli silnej pod-
povrchovej deštrukcii a ich zvyšky už nebolo možné zamerať georadarom. Podarilo 
sa však zachytiť zvyšky väčšej kamennej stavby približne 200 m severovýchodne od 
miesta výskytu kostolov. Zistené zvyšky po stavebnej činnosti pravdepodobne patria 
neznámej zaniknutej stredovekej architektúre (obr. č. 5 a 6). Objasnenie konkrétneho 
významu stavby si vyžaduje aplikáciu deštruktívneho revízneho archeologického 
výskumu. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o zvyšky panského sídla (dvorca) 
patriaceho svetskému fundátorovi kostola. Keďže šlo o panský emporový kostol 
(kostol I) patriaci feudálnemu vlastníkovi dediny a panstva, je možné, že dvorec stál 
priamo v stredovekej dedine. Tieto skutočnosti by značne spochybňovali funkciu 
dvojpriestorovej prístavby kostola I ako panského sídla a skôr by nasvedčovali funkcii 
už spomínanej grangie. Treba však podotknúť, že doposiaľ nedisponujeme presnejší-
mi informáciami o súčasnej existencii jednotlivých stavieb. Presnejšie datovanými sú 
kostoly spolu s prístavbami. Geofyzikálnymi metódami sme zistili jednoznačne iba to, 
že neznáma stavba je kamennej konštrukcie a dispozične je väčšia ako archeologicky 
skúmané kostoly.47 Jasnejšie stanovisko ohľadom funkcie zvyškov stavieb a ich dato-
vania by priniesol archeologický výskum.

V druhej etape merania sa, vďaka presnejšej lokalizácii, podarilo zachytiť na ploche 
30 x 30 m zvyšky románskych kostolov v superpozícií skúmaných A. Habovštiakom 
v rokoch 1958 – 1960. Prínos tejto etapy merania spočíval hlavne v overení stavu 
stavieb pod povrchom ornice a presnej lokalizácii zvyškov kostolov. Na 3D grafickom 
výstupe georadarového merania (obr. č. 9) je ešte celkom dobre rozoznateľná dispozí-
cia kostolov. Objav muriva stavieb len potvrdzuje skutočnosť, že neustálou poľnohos-

46 TIRPÁK, Ján. Stredoveká sakrálna architektúra vo svetle archeogeofyzikálneho výskumu na Slovensku 
II., Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied Prírodovedec č. 630, 2016, 
p. 211 – 218.

47 Na meranej ploche 26 x 24 m sa nezachytil celý objekt.
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podárskou činnosťou podlieha národná kultúrna pamiatka neustálemu ničeniu.

ZÁVER

Od skončenia poslednej etapy archeologického výskumu uplynulo 57 rokov. Ge-
ofyzikálny výskum v rokoch 2012 a 2015 predstavuje prvý (nevnímajúc spomenutý 
výskum A. Habovštiaka) vedecký počin na lokalite Baratka za uplynulé polstoročie. 
Dosiahnuté výsledky svedčia o tom, že doposiaľ disponujeme iba malou časťou in-
formácií a nové poznatky stále čakajú na objavenie. Zisťovací archeologický výskum 
v 1958 – 1960 prioritne skúmal románske kostoly. Prikostolný cintorín bol zachytený 
len sčasti a sídliskové nálezy zo stredovekej dediny boli zistené iba sporadicky v blíz-
kom okolí skúmaných kostolov. Poznatky z nových výskumov naznačujú, kde by sa 
mali zamerať prípadné budúce výskumné aktivity. Prínosné by určite bolo overenie 
zistených kamenných štruktúr neďaleko kostolov. Ak by sa zistilo, že ide o panské 
sídlo, tak by táto skutočnosť mala významný prínos v problematike vzťahu svetských 
a cirkevných stavieb. Ako uviedol A. Habovštiak48, predpokladané situovanie stredo-
vekej dediny smeruje na juhovýchod (o čom svedčí skúmaný sídliskový objekt a kul-
túrne jamy), kde by sa teoreticky mohli, s využitím deštruktívnych a nedeštruktívnych 
metód archeologického výskumu, zistiť nové hnuteľné alebo nehnuteľné stopy po 
stredovekej dedine. Žiaľ, stav a poloha lokality situáciu pre realizáciu ďalších výsku-
mov značne komplikuje.

V súčasnosti je archeologická lokalita Baratka vedená v Ústrednom zozname pa-
miatok pod číslom 1617/1-3. Priestor NKP sa nachádza medzi železničnými traťami. 
Výstavbou týchto tratí a hospodárskych budov, situovaných severne a východne od 
lokality, bol výrazne narušený celý areál, ktorý sa nachádza na hranici intravilánu a 
extravilánu mesta Levice. V aktualizačnom liste NKP z roku 2007 sa uvádza, že zanik-
nuté architektúry kostolov sú zarastené bylinným porastom. Ale počas geofyzikálneho 
merania sa v lokalite tento porast nikde nevyskytoval, a preto je nevyhnutné začať 
s adekvátnou ochranou národnej kultúrnej pamiatky už teraz.

LITERATÚRA

Aktualizačný list národnej kultúrnej pamiatky č. 1617/1-3. Archeologická lokalita 
Baratka, Levice. In: Archív Krajského pamiatkového úradu v Nitre, 2007.

Evidenčný list nehnuteľnej kultúrnej pamiatky 27/1617/274/6, Zaniknutá stredoveká 
dedina – archeologická lokalita. SKK ONV Levice 1963.

Habovštiak, Alojz. Správa o výskume na Baratke pri Leviciach za obdobie 
od 2.8.1958, nálezová správa 42/60. Nitra : AÚ SAV, 1958.

Habovštiak, Alojz. Správa o výskume románskych stavieb a radového cintorína 
na Baratke pri Leviciach, nálezová správa 206/60, Nitra : AÚ SAV, 1959.

Habovštiak, Alojz. Odkrytie prístavieb na západnej strane, nálezová správa 200/60. 
Nitra : AÚ SAV, 1960.

48 HABOVŠTIAK, Alojz. Dva zaniknuté románske kostoly, p. 380.



85

Dvořák, Pavel. Odkryté dejiny – Staré Slovensko. Bratislava : Pravda, 1975, 368 pp.
Habovštiak, Alojz. Dva zaniknuté románske kostoly na Baratke pri Leviciach – vý-

skumná správa. In Archeologické rozhledy, 1960, 12/1: 373 – 381.
Habovštiak, Alojz. Zaniknutá stredoveká dedina Bratka pri Leviciach. In Slovenská 

archeológia, 1963, 11/2: 407 – 451.
Habovštiak, Alojz. Výskum zaniknutej stredovekej dediny na Bratke pri Leviciach. 

In Vlastivedný spravodaj okresu Levice, 1964, 2: 4 – 14.
Knauz, Nándor. A Gran-melleti Szent Benedek apátság I. Budapest : b. v., 1890, 

p. 139 – 140.
Kuna, Martin. Nedestruktivní archeologie. Praha : Academia, 2004, 556 pp. ISBN 

80-200-1216-8
Marsina, Richard. Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. Bratislava : Acade-

mia Scientiatum Slovacae, 1961, 84 pp.
Marsina, Richard. Štúdie k slovenskému diplomatáru I., druhá časť. In Historické 

štúdie, 1973, 18: 71 – 75.
Marsina, Richard. et al. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. – v kráľovstve 

svätého Štefana. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2003, 360 pp. ISBN 
80-88878-82-9

Máyusz, Elemér. Die Eigenkirche im Ungarn. In Studien zur Geschichte Osteuropas. 
III. Teil. Köln : b. v., 1966, p. 76 – 95.

Pomfyová, Bibiana. Zaniknutý kostol svätého Martina v Bratke – príklad zemepanskej 
fundácie. In Monumentorum Tutela – Ochrana pamiatok, 2005, 16: 123 – 132.

Tesák, Peter. O našej prvej písomnej zmienke. In Novinky z levickej radnice, 2006, 
4/3: 1.

Tirpák, Ján. Stredoveká sakrálna architektúra vo svetle archeogeofyzikálneho 
výskumu na Slovensku I. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta 
prírodných vied, 2012, 267 pp. ISBN 978-80-558-0198-8

Tirpák, Ján. Levice – poloha Baratka, odborný posudok nedeštruktívneho archeo-
logického výskumu geofyzikálnym meraním. Nitra : Gemologický ústav fakulty 
prírodných vied UKF v Nitre, 2012, 3 pp.

Tirpák, Ján. 2016: Stredoveká sakrálna architektúra vo svetle archeogeofyzikálneho 
výskumu na Slovensku II. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta 
prírodných vied Prírodovedec č. 630, 384 pp. ISBN 978-80-558-0996-0

Vincze, Ladislav. Pavol Behula o archeologickej lokalite Bratka. In MICHAEL časo-
pis Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levice – mesto, 2011, 1/3: 12.

<https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/?bm=zbgis&z=14&c=18.59740,48.20218#>

Recenzent: Mgr. Peter Tóth, PhD.



86

Obr. 1. Situovanie archeologickej lokality na mape DMR (https://zbgis.skgeodesy.sk/).
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Obr. 3. Skúmaná plocha georadarového merania – I. etapa. Foto: Daniel Bešina.

Obr. 2. Plán georadarového merania z I. etapy výskumu lokality Baratka, pri ktorej došlo k za-
meraniu neznámej zaniknutej stavby (Ján Tirpák 2012, Obr. 1.).
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Obr. 5. Interpretácia výsled-
kov georadarového 
merania – I. etapa (Ján 
Tirpák 2012, Obr. 10.).

Obr. 4. 2D georadarové horizontálne rezy pre hĺbky 35 – 129 cm indikujúce deštrukciu nezná-
mej kamennej stavby. Foto: Ján Tirpák.
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Obr. 6. 3D zobrazenie radarogramov indikujúce kamennú deštrukciu pod povrchom – I. etapa. 
Foto: Ján Tirpák.

Obr. 7. Viditeľný pôdorys kostola na ortofotomape (https://zbgis.skgeodesy.sk/).
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Obr. 8. Skúmaná plocha georadarového merania – II. etapa. Foto: Daniel Bešina.

Obr. 9. 3D zobrazenie radarogramov indikujúce základy zaniknutých románskych kostolov 
na Baratke skúmaných v rokoch 1958 – 1960. Foto: Ján Tirpák.
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Obr. 11. Kamene nachádzajúce sa po takmer celej ploche náleziska boli zrejme vyorané a poho-
dené vedľa železničnej trate. Foto: Daniel Bešina.

Obr. 10. Záber vyoraného kvadraticky tvarovaného kameňa z plochy skúmanej v I. etape mera-
nia. Foto: Daniel Bešina.


