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Skupina mincí typu Kroisbach
Tento článek pojednává o keltských ražbách typu Kroisbach, které
pocházejí z dnešního Burgenlandu a západního Maďarska. Mezi
mnoha ražbami východních Keltů vyniká tento typ díky mimořádně
jemnému vypracování razidel. Nehledě na to také existují

zvláštní
technické postupy, které takové detailní zpracování u tohoto typu
umožňují.
První článek z třídílné řady se zabývá tetradrachmami tohoto typu
a základy měny ve východokeltské oblasti. K dispozici je přehled
všech známých variant razidel a jejich kombinací. Sběratelům a
prodejcům tento přehled nabízí možnost určit a přiřadit každý kus
přesně k jednomu páru razidel. Druhý díl se bude zabývat drobnými
mincemi (oboly) typu Kroisbach a datováním, poslední část se
zabývá tzv. vedlejšími řadami, včetně typu Velem.
Keltské mince mají zvláštní kouzlo, protože teprve s nimi začíná
historie mincí a peněz v Německu, Rakousku, na Slovensku, v
České republice a Maďarsku. Mince jsou často jediným primárním
pramenem, zejména z dob, ze kterých se nám dochovalo jen málo
písemných pramenů. Pokud jsou stále ještě tyto primární zdroje
dochovány, poskytují dobrou výchozí základnu pro jejich přesné
vyhodnocení, jak to bylo možné u ražeb typu Kroisbach.

Východokeltské mincovnictví a historie
výzkumu ražeb typu Kroisbach.

V jakékoli vědecké práci na keltské téma je třeba předjímat, že by
bylo špatné mluvit o „Keltech“ jako o „celku“. Doba a teritorium
působení Keltů ve starověku jsou příliš rozsáhlé na to, aby se dalo
mluvit o jednom národu. Většina poznatků pochází z Caesarových
„Zápisků o válce galské“, zpráv o Galii, o Keltech v severní Itálii a
východních Alpách, stejně jako o Keltech na Balkáně a v Galacii v
Malé Asii. Kvůli nedostatku písemných pramenů přicházejí
informace o Keltech většinou z pohledu řeckých a římských sousedů,
pro něž však byli Keltové „barbarským národem“ se všemi předsudky
s nimi spojenými. To, co se označuje jako „Keltové“, lze popsat jako
směs různých kmenů se společným jazykem, kulturou a uměním.
Zájmy keltských kmenů byly teritoriálně omezené, takže nikdy
nedošlo ke státu podobnému sdružení. První zmínky o počátcích
Keltů sahají do 5. století před naším letopočtem a jsou spojené s
dílem Herodotovým. Poté se hromadí zmínky o keltských městech,
která byla v místech kontaktu s řeckým světem. Narbo (Narbonne
ve Francii) popisuje Hekataios z Milétu jako „Polis Keltike“. Fénická
kolonie Massalia (Marseille) byla údajně týlové území Keltů. V 5.
století byla etnogeneze keltských kmenů ukončena a vznikl jeden
velký celek. Toto slučování menších útvarů do kmenů navazovalo na
knížecí stolce halštatské éry. Od této chvíle se mluví o laténské
kultuře, která byla pojmenována po významném nalezišti ve
Švýcarsku. Toto období je rozděleno na ranou, střední a pozdní
laténskou kulturu. Obraz jazyka rané kultury La Tène byl prvním
běžným „jazykem“ Keltů v Galii na západě až po oblast Karpat na
východě. Ve 4. a 3. století před naším letopočtem se začala keltská
kultura šířit jejich migrací a nájezdy. Významnou obětí bylo město
Řím, které v té době nebylo příliš velké a které se v roce 387 př. n. l.
muselo od Keltů vykoupit. Podle Livia vložil keltský vojevůdce
Brennus meč na misku vah se slovy „vae victis“ (Běda poraženým!),
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protože mu Římané řekli, že výkupné bude vážit falešnými váhami.
Mimo to keltské nájezdy a touha po kořisti Římany ještě dlouho
traumatizovaly. V roce 279 př. n. l. byly zpustošeny také Delfy.
Keltové přišli do styku s řeckými stříbrnými penězi nejpozději
během kočování a loupežných tažení do Řecka, Thrákie a Malé
Asie. Rovněž je dostávali jako výplatu žoldu od různých
helénistických vládců, od Sicílie po Galacii. Když tyto prameny
vyschly, jejich vlastní peněžní potřeby byly už tak velké, že začali
razit vlastní mince. Nejprve to byly napodobeniny.
Mince keltského světa lze zhruba rozdělit do tří hlavních oblastí.
Pro západní keltská území (Galii), která zahrnují dnešní Francii a
Belgii, je charakteristická rozsáhlá ražba zlatých mincí, která je
orientovaná na statér makedonského krále Filipa. Střední keltský
region, který zahrnuje keltské kmeny v Německu, v Rakousku, na
Slovensku, v České republice a Maďarsku, je ve zlatě spíše
orientovaný na statér makedonského krále Alexandra a vyznačuje se
rovněž značným rozsahem ražby ve stříbře. Naproti tomu východní
keltská oblast, která sahá od Maďarska po Rumunsko, je definována
ryze stříbrnou ražbou, která je orientovaná na tetradrachmy
makedonského krále Filipa II. (359 př. n. l. - 336 př. n. l.). Existují
také napodobeniny tetradrachem jeho syna Alexandra III. (336 př.
n. l. - 323 př. n. l.) a napodobeniny tetradrachem města Thasos.
Burgenland a západní Maďarsko (s Kroisbachem) tvoří při
zmíněném rozdělení hraniční oblast mezi střední a východní částí.
Kvůli nedostatku zlata a vzhledem k ražbě stříbra, může být tato
oblast považována za východokeltskou, zatímco mincovní obraz je
částečně orientovaný na ražby středního keltského regionu. Vzorem
pro východokeltskou oblast byly, jak již bylo zmíněno, četné
tetradrachmy makedonského krále Filipa II. Na rozdíl od zlaté
ražby, která byla prováděna podle attického mincovního řádu, bylo
stříbro raženo podle fénického řádu (14,55 g). Nejranější
napodobeniny měly stejnou váhu, která však brzy klesla. K aversu
zhotovenému podle Filipových ražeb existují dva různé reverzy. Na
jednom je královský jezdec a na druhém poněkud mladší vítězný
jezdec. Jezdec, který vyhrál v roce 356 př. n. l. olympijské hry, se stal
předlohou pro revers většiny potom ražených keltských mincí.
Později byly také napodobeny mince paeonského krále Audoleona
(315-286 př. n. l.), které měly velký význam pro maďarský region.
Pro jejich revers byla převzata strana s koněm bez jezdce, zatímco
na aversu zůstala hlava Dia obvykle používaná na Filipových
mincích. Oblastí původu nejstarších východokeltských napodobenin
bylo území mezi dnešním Bulharskem a Rumunskem, odkud se
šířily na sever a na západ až do Burgenlandu. (Obr. 1)
Karl Pink položil základ pro typologii východokeltských mincí v
roce 1939 svou prací „Die Münzprägung der Ostkelten und ihrer
Nachbarn“. Jeho dílo nalezlo pokračování v roce 1973 v práci
„Ostkeltischer Typenatlas“, jejímž autorem byl Robert Göbl (v
dalším textu bude uváděno jako OTA). Karl Pink se v podstatě
orientoval spíše na místo nálezu, zatímco Göbl hledal typologické
spojitosti mezi mincemi. Na názvosloví mincí působilo několik
faktorů. Některé specifické znaky se nepochybně objevují na
různých typech. Jak Robert Göbl píše, Karl Pink se chtěl vyhnout
přemíře popisů. Obšírné charaktristiky však v dnešní době stále
způsobují jisté zmatky. Řada typů, jako např. Baumreiter (OTA
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129) nebo Kapostaler (OTA 500), bývá při obchodech nesprávně
popisována jako typ Helmschweifreiter (jezdec s ohonem na přílbě).
Mnohem jednodušší je názvosloví podle znaků obrazu na reversu,
které se objevují jedinečně, jako je Katzenreiter - kočičí jezdec
(OTA 441) nebo Mondsichelreiter - jezdec srpku měsíce (OTA
442). Tyto výrazy jsou snadno zapamatovatelné a uživatel si může

Burgenlandské vedlejší série zaznamenané poprvé v práci K. Pinka
byly souhrně uvedeny jako typy pocházející z Burgenlandu a
popsány podle charakteristických znaků obrazu na reversu, ale
nebyly jim přiděleny jejich vlastní nomenklatury a označení typu.
Pink rozdělil typ Kroisbach do dvou kategorií pomocí zobrazení
jezdce na koni (Philippsreiter) a torza jezdce (Reiterstumpf ), kde je
jezdec zobrazen odděleně a bez nohou. Robert Göbl převzal
označení od Karla Pinka.

Metoda analýzy razidel v keltské
numismatice

tetradrachma Filipa II. makedonského s vítězným jezdcem

Protože, jak bylo zmíněno na začátku, v keltské numismatice
neexistují téměř žádné písemné prameny, nemáme často kromě
analýzy razidel jinou možnost, jak sledovat postup výroby a
chronologickou posloupnost uvnitř jedné skupiny ražeb. Robert
Göbl byl jeden z prvních, kdo si uvědomil, že analýza razidel může
poskytnout klíč k porozumění východokeltským ražbám. Naštěstí
přistupovaly keltské ražební dílny k výrobě nových razidel
hospodárně. Raději přepracovali a znovu doryli použitá razidla, aby
je mohli i nadále používat. Pozorování technického vývoje mají

raná napodobenina

dát jednoduché pojmy dohromady. Pojmenování po prvním nebo
hlavním místě nálezu není běžné, protože to bylo zřídkakdy ověřeno,
zejména v počátcích keltské numismatiky. Typy pocházející z
Burgenlandu jsou pojmenovány po stejnojmenných lokalitách
Kroisbach (Fertőrákos) a Velem (Szentvid-hegyi ve Vašské župě).
První zdokumentované kousky typu Kroisbach pocházejí ze sbírky
francouzského numismatika de Saulcy, které v roce 1872 získal
Pařížský mincovní kabinet. Teprve o 23 let později, v roce 1895, byl
nalezen exemplář poblíž Kroisbachu. Ale bez dalších informací o
akvizici se stal majetkem císařské sbírky ve Vídni, nyní
Kunsthistorisches Museum Wien (KHM)
O 15 let později se objevil důležitý nález z Kroisbachu, dnešní
Fertőrákos (župa Győr-Moson-Sopron), poblíž Neziderského
jezera, který v roce 1910 popsali Wilhelm Kubitschek a Ödön Gohl.
W. Kubitschek dostal od jednoho vídeňského obchodníka na
prohlédnutí 75 kusů. Celkově však měl poklad zahrnovat 100 až
120 exemplářů. W. Kubitschek zaznamenal průměrnou hmotnost
posuzovaných mincí a šest jich vyobrazil. Ze 75 kusů bylo 14
zakoupeno a publikováno mincovním kabinetem Maďarského
národního muzea, pět kusů vídeňským mincovním kabinetem a pět
kusů hrabětem Dessewffym. Označení těchto mincí jako typ
Kroisbach bylo poprvé provedeno Alphonsem Augustinem Barbem
v roce 1928 (Ein keltischer Münzfund aus dem Burgenland) a
dodnes se nezměnilo. Barb zpracoval nález mincí typu Velem a
vytvořil názvosloví pro typy ražeb, které pocházely z Burgenlandu,
podle toho, kde byly nalezeny. Pro typ Kroisbacherů s jezdcem na
koni zavedl termín typ Neudörfl. Označení typ Neudörfl se proti
označení typ Kroisbach a typ Velem neprosadilo, což mohlo být
způsobeno tím, že od obou typů bylo odkryto mnohem více nálezů
s větším počtem kusů, a proto jim byla věnována větší pozornost.
Typ Neudörfl se nyní podle K. Pinka a R. Göbla (OTA 467) nazývá
typ Kroisbach s jezdcem na koni (Typ Kroisbach mit Philippsreiter).
(Obr. 2)
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A. Barb: typ Neudörfl / K. Pink: typ Kroisbach s jezdcem na koni

A. Barb: typ Kroisbach / K. Pink: typ Kroisbach s torzem jezdce

A. Barb: typ Güttenbach / K. Pink: typ Velem

proto mnohem větší váhu než stylistické zvláštnosti. Základem
analýzy razidel je proto vytvoření co největší materiálové základny.
Zde platí, že je důležité využít veškeré možnosti k prověření všech
kusů v obchodech s mincemi, ve sbírkách a z archeologických
nálezů. Mince typu Kroisbach se před rokem 2003 objevovaly v
aukcích jen velmi sporadicky a tento typ byl považován za
vyhledávanou vzácnost. Od roku 2003 do současnosti bylo
nabídnuto a prodáno v dražbě přibližně 180 kusů. Lze tedy
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předpokládat, že byl nalezen alespoň jeden nový poklad (nález)
nebo jednotlivé nálezy, které by zhruba odpovídaly velikosti nálezu
z roku 1910. Novější nálezy byly odkryté bez spojení s archeologickým
průzkumem a staly se známými až při obchodování s mincemi.
Protože se v nejnovějších nálezech objevil nový, dosud neznámý typ,
nemohou kusy vyskytující se na trhu pocházet z původního nálezu
z roku 1910. S novými nálezy také poprvé vešly ve známost oboly.
Jako materiálová základna bylo k dispozici celkem 207 exemplářů z
literatury, obchodů s mincemi a sbírek. Analýza razidel byla původně
prováděna pouze přesným pozorováním a porovnáním. Je užitečnější
hledat společné znaky než malé odchylky, protože ty často vyplývají
z různých úhlů osvětlení a zřídka máme k dispozici jednotnou

kvalitu fotografií. S pomocí moderních programů pro úpravu
fotografií lze nyní analýzu razidel v prvé řadě zjednodušit a zpřesnit.
Tato technika spočívá v transparentním pokládání obrazů
následných kusů na sebe, aby se vytvořilo jednoznačné srovnání.
Pomáhá označit nápadná místa (oblasti, body), jako je brada nebo
jednotlivé perly v diadému červenou barvou, protože ta se pak objeví
na očekávaných místech u následujícího kusu. (Obr. 3)
V numismatice se termín typ obvykle týká fixní kombinace averzu a
reverzu. Typ se může lišit v detailech obrazu nebo rozdělení legendy.
Ve většině případů se pak pohybujeme na úrovni identifikace
razidla. Při ražbě se ale také mění razidlo, což je vidět teprve při
porovnání velkého množství materiálu. Proto se v této práci používá
pojem typ razidla. Takto lze podchytit kontinuální vývoj razidla.
Kombinace typu lícního a rubního razidla se nazývá úroveň razidla.
Tyto typy razidel by mohly být dále diferencovány kvůli drobným
detailům nebo poškození razidla, ale to je velmi obtížné
dokumentovat, protože přísně vzato je každá mince jedinečná.
V tabulkách 1 a 2 je uveden přehled všech typů lícních a rubních
razidel pro ražby typu Kroisbach. To znamená, že každá ražba typu
Kroisbach může být přiřazena k lícnímu a rubnímu typu razidla a
touto klasifikací lze zaznamenat i dosud neznámé kombinace
razidel. (Obr. 4)

2a (označeno)

Homogenní skupinu ražeb typu Kroisbach lze rozdělit na deset
různých typů razidel aversu a deset různých typů razidel reversu.
Technicky avers (spodní razidlo) odpovídá optické lícní straně s
hlavou. Podle toho revers (horní razidlo) odpovídá rubní straně s
jezdcem. Různá lícní a rubní razidla jsou přitom popsána arabskými
číslicemi. Úpravy razidel, které vytvářejí nový typ razidla, jsou
popsány malými písmeny. Například, (2d/2c) by byla mince, která se
skládá z druhého razidla lícové strany a čtvrté fáze upravování.
Revers tohoto kusu se skládá z druhého razidla rubové strany a třetí
fáze upravování.

Vývoj razidel

2b

2a/2b (promítnuto přes sebe)

Příklad přeměny razidla typu 2a na typ razidla 2b
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„Nově“ objevený typ, který má na líci hlavu bez vousů zleva, byl
označen jako razidlo (1a/1). Jeho lícní strana je typologicky velmi
odlišná od následujících. Rubní razidlo u tohoto typu je známé,
protože již bylo zaznamenáno v kombinaci s následujícími lícními
razidly. Nejprve s razidlem druhého typu (2a), zhotoveným pro
klasické ražby typu Kroisbach, s hlavou bez vousů zprava, s
diadémem sestávajícím ze tří řad perel. Z dalšího vývoje je zřejmé,
že výchozí razidlo 2 bylo podrobeno stále více a více úpravám a
modifikacím. Ty jsou rozdělené na osm různých vývojových stupňů
lícního razidla. Stupně zachycují proces, dokud se původní obraz
hlavy nevyvinul tak, že od přímého nosu přešel na zakřivený, a
nakonec na nos boxera. Úpravy lícních a rubních razidel byly téměř
vždy prováděny paralelně a vzájemně sladěné. Analýza razidel
odhalila překvapivou strukturu a vnitřní chronologii, což lze
dokumentovat pomocí schématu kombinací razidel. (Obr. 5)
Mincovna měla k dispozici pouze dvě různá lícní razidla a
pravděpodobně pět různých rubních razidel. Lze tedy předpokládat
krátké období ražby. Je zde více rubních razidel, což odpovídá
obvyklému stavu, která se díky svému volnému vedení rychleji
opotřebovávají. U ražeb typu Kroisbach je lícní strana také vystavena
silnému opotřebení a poškození. Pokud sečteme lícní razidla, rubová
razidla a úrovně jejich úprav, dostaneme za oboje deset kusů, což
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odpovídá vyvážené hodnotě. Záměrem řezače razidel bylo vytvořit
estetický a působivý produkt. Jinak by se muselo pokračovat v ražbě
s opotřebovaným razidlem, jako tomu bylo u většiny ostatních
východokeltských ražeb. Lícní a rubní razidla se navzájem slaďovala
a schopnosti zhotovitele razidel vytvářely rozmanité formy výrazu
hlavy na líci. S výjimkou razidla typu (2e) a rubních razidel (3) a (4),
které se zdají být poněkud primitivní, pocházejí asi všechny práce
od jednoho řezače razidel.

Materiálová základna se v budoucnu ještě zvětší, a tím umožní
stanovit interní chronologie i pro další východokeltské skupiny.
Proto budou pro různé skupiny ražeb kromě stylistických existovat
také propojení mezi razidly, což dotvoří celkový obraz o
východokeltských ražbách.

Pro celou východokeltskou oblast je pravděpodobně mnohem méně
originálních razidel, než se předpokládalo. Na rozdíl od jiných
východokeltských ražeb, u kterých byl mincovní obraz
nerozeznatelný (silně stylizovaný), stála v popředí také estetika
obrazu mince. Konec ražby nastal náhle, ačkoli poslední pár razidel
byl schopný ještě dále razit.
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Schéma kombinace razidel
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