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IN memorIam

Titus Kolník

Dňa 26. novembra 2017 po ťažkej chorobe 
vo veku 85 rokov zomrel náš dlhoročný kolega 
a priateľ, významný slovenský archeológ PhDr. 
Titus kolník, DrSc.

Ťažko je v primeranej skratke vystihnúť a po 
zásluhe oceniť dlhé a plodné pôsobenie doktora 
Titusa kolníka na jeho celoživotnom pracovisku, 
v archeologickom ústave Sav nitra, kde začal 
svoju profesionálnu dráhu ešte počas štúdia 
archeo lógie na Univerzite komenského, a kde 
spoznal aj svoju životnú partnerku evu. Mnohé 
z jeho významných vedeckých zásluh boli zosu-
marizované pri príležitosti jeho životných jubileí 
v domácich i zahraničných časopisoch (napr. 
Slovenská archeo lógia 30, 1982, 222 – 224; Sloven-
ská archeológia 50, 2002, 359, 360; Zwischen rom 
und Barbaricum. Festschrift für Titus kolník zum 
70. geburtstag, nitra 2002; historický zborník 
Matice slovenskej 12/1 – 2, 2004, 237 – 240).

Patril k bádateľom s veľkými skúsenosťami 
a znalosťami tak v terénnom, ako aj teoretickom 
výskume. Úctyhodná životná bilancia Titusa kol-

níka predstavuje bohaté vedecké dielo v podobe 
úspešných objavov, výskumov i publikácií. ger-
mánske pohrebiská a sídliská, rímsko-germánske 
vojenské i mierové interakcie, umenie, písmo, 
počiatky kresťanstva, obchod, import, spoločnosť 
a mnohé ďalšie témy tvorili základ vedeckých 
analýz a štúdií.

narodil sa 1. januára 1932 v obci hrachovište 
v kraji pod Javorinou. azda aj meno Titus už pred-
znamenalo jeho budúce pôsobenie a zameranie sa 
najmä na dobu rímsku. Po absolvovaní rímsko-
-katolíckej ľudovej školy a štátneho gymnázia 
v novom Meste nad váhom v rokoch 1950 – 1955 
študoval na Filozofickej fakulte Univerzity ko-
menského odbor archeológia a národopis. Už 
počas štúdia začal v očkove viesť svoj prvý ar-
cheologický výskum pohrebiska.

od 1. decembra 1954 sa stal pracovníkom ar-
cheologického ústavu Sav a natrvalo sa usadil 
v nitre. aj neskôr rád spomínal na svoje prvé 
vzory – antona Točíka (riaditeľa ústavu), Štefa-
na Janšáka a Jána Dekana. v rokoch 1961 – 1964 
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a 1966 – 1970 pôsobil ako vedúci Protohistorického 
a slovanského oddelenia archeologického ústavu 
Sav, v rokoch 1958 – 1962 ako tajomník Slovenskej 
archeologickej spoločnosti pri Sav.

vedený svojím zápalom pre kvalitu vedeckej 
práce významne profiloval život slovenskej arche-
ologickej obce, pričom mu bol vzorom jeho mentor 
z čias dlhodobého pobytu na štipendiu alexandra 
von humboldta v Mníchove (1964 – 1965), profesor 
Joachim Werner, s ktorým sa po prvý raz stretol 
v roku 1963 v Petrohrade v ermitáži. Práve Titus 
kolník bol v rámci celého Československa prvým 
štipendistom humboldtovej nadácie.

Jeho osobný rast začiatkom sedemdesiatych 
rokov silne poznačila doba normalizácie, kedy 
jeho principiálne postoje mali za následok radi-
kálne obmedzenie vedecko-výskumných aktivít. 
Tu sa však prejavil aj jeho pevný charakter, za 
čo si vyslúžil úctu svojho okolia. Je tragédiou, že 
excelentného bádateľa mohla vtedajšia politika 
obrať o najtvorivejšie roky svojho života.

Po páde starého režimu v roku 1989 sa s pre 
neho tak príznačnou vervou pustil do budovania 
a zefektívňovania svojho pracoviska. Podieľal sa 
na tvorbe mnohých strategických dokumentov 
ústavu a ako hlavný redaktor dokázal neza-
budnuteľným spôsobom nanovo profilovať náš 
najvýznamnejší odborný časopis – Slovenskú ar-
cheológiu (1990 – 1998). v tomto období bol členom 
Česko-slovenskej komisie pre obhajoby doktor-
ských prác, členom grantovej agentúry vega pre 
vedy historické, členom vedeckého kolégia Sav 
pre historické vedy, členom vedeckého kolégia 
Sav pre kultúrno-historické vedy a členom rady 
vedcov Sav.

Dôležitým medzinárodným uznaním jeho 
vedeckých kvalít bolo členstvo vo významných 
zahraničných vedeckých inštitúciách a spoločnos-
tiach. Bol napríklad členom conseil Permanent 
UiSPP (od 1995), predsedom národného archeo-
logického komitétu (od 1995), predsedom komisie 
pre obhajoby kandidátskych dizertácií v odbore 
archeológia (1990 – 1998), korešpondujúcim členom 
nemeckého archeologického ústavu v Berlíne 
(od 1992) a korešpondujúcim členom rakúskeho 
archeologického ústavu vo viedni (od 1991).

v osobných rozhovoroch viackrát, trochu so 
zármutkom, prejavil ľútosť nad tým, že sa nikdy 
nedostal k aktívnemu učeniu na vysokej škole. a je 
to skutočne škoda. Učil však popri svojej každo-
dennej práci a k jeho žiakom a nasledovníkom sa 
dodnes hlásia mnohí jeho úspešní odchovanci vo 
výskume doby rímskej na Slovensku i v zahraničí. 
Svojich žiakov aktívne zapájal do medzinárod-
ného výskumného priestoru, čo v tých časoch 
zďaleka nebolo bežným zvykom.

Titus kolník na archeologickom ústave Sav 
viedol úspešné terénne výskumy germánskych 
pohrebísk, sídlisk a rímskych architektúr, ktoré 
priniesli zásadné nové poznatky najmenej v stre-
doeurópskom rozmere. germánske pohrebiská 
(abrahám, Bešeňov, kostolná pri Dunaji, očkov, 
Sládkovičovo), osady (Branč, lipová-ondrochov, 
Pobedim, Štúrovo), či usadlosti v cíferi-Páci, 
veľkom kýri a v Bratislave-Dúbravke aj vďaka 
kolníkovej príslovečne precíznej práci v teréne 
zostávajú trvalým zdrojom poznatkov o dobe 
rímskej na Slovensku. citačné ohlasy od domácich 
a zahraničných odborníkov potvrdzujú, že viaceré 
jeho články a knižné publikácie majú nadčasovú 
hodnotu. Spomedzi veľkého množstva publikácií 
je potrebné zvýrazniť diela Skvosty antiky na 
Slovensku (1979), römerzeitliche gräberfelder 
in der Slowakei (1980), Staroveká plastika (1981), 
rímske a germánske umenie na Slovensku (1984), 
Pramene k dejinám Slovenska i. (kolektív, 1997). 
nesmierne dôležité sú aj štúdie k typológii a chro-
nológii niektorých spôn z mladšej doby rímskej na 
juhozápadnom Slovensku (Slovenská archeológia 
13, 1965, 183 – 236) 5. neskoroantická pyxida z Čier-
nych kľačian. ikonografia, datovanie a vzťahy 
k veľkej Morave (Slovenská archeológia 31, 1983 
17 – 70), kontakty ranného kresťanstva s územia-
mi strednej európy vo svetle archeologických 
a historických prameňov (Studia archaeologica 
Slovaca mediaevalia, 2000 – 2001, 51 – 92). Dôležitou 
súčasťou jeho práce bola i organizácia konferencií, 
napríklad limes romanus konferenz nitra (1957), 
medzinárodné sympózium ausklang der latène 
Zivilisation und anfänge der germanischen Be-
siedlung in mittleren Donaugebiet (1972), Medzi-
národné sympózium laugaricio (1979), exkurzia 
v rámci limes-kongresu na Slovensku v roku 
1986 a ďalšie.

Dr. kolník sa s nadšením venoval propagácii 
slovenskej archeológie doma i v zahraničí. Tu 
využil svoje obsiahle vedomosti i nemalé lite-
rárne nadanie. rozsiahly súbor kníh a článkov, 
venovaných germánom, rimanom, ale i našim 
slovanským predkom sú svedectvom práce tohto 
poctivého bádateľa, človeka i zanieteného sloven-
ského vlastenca, ktorý môže byť aj v tomto smere 
vzorom mladším generáciám výskumníkov. Za 
jeho všestrannú činnosť mu boli udelené mnohé 
významné ocenenia a vyznamenania, okrem 
iného Zlatá čestná plaketa Sav Ľudovíta Štúra za 
zásluhy v spoločenských vedách a cena Daniela 
rapanta za výrazný prínos pri rozvoji historic-
kých vied. Stal sa prvým nositeľom Zlatej plakety 
archeologického ústavu Sav a čestným členom 
nášho ústavu, ocenenia, ktoré je určené iba pre 
tých výnimočných.
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Titus kolník je príkladom naplnenia životnej 
púte so vztýčenou hlavou, s vysokým vedeckým 
a morálnym kreditom. Bol charakternou a vysoko 
profesionálnou osobnosťou s veľkým vplyvom 
na dianie na pracovisku, na domácej aj na širokej 
medzinárodnej vedeckej scéne.

Je a zostane legendou slovenskej a európskej 
archeologickej vedy a vzorom pre svojich na-
sledovníkov. Zanechal po sebe ten najcennejší 

pomník – hodnotné bádateľské dielo v publiká-
ciách a v spomienkach jeho kolegov, priateľov 
a žiakov.

Sit ei terra levis, requiescat in pace.
Česť Tvojej pamiatke!

Karol Pieta a Matej Ruttkay

DoDaTkY k BiBliograFii TiTUSa kolnÍka*

1995

genéza ikonografie a symboliky štátneho znaku Slovenskej republiky. in: Slovakia plus. Zborník príspevkov zo 
4. zasadnutia Stálej konferencie slovenskej inteligencie konaného v dňoch 27. – 29. 11. 1995 v Častej-Papierničke. 
Bratislava 1995, 80 – 91.

1998

niekto sa nitranom narodí a niekto sa ním stáva. in: Nitra, naša Nitra. Literáti, divadelníci a výtvarníci jubilujúcemu 
mestu. nitra 1998, 72 – 74.

Solúnski bratia pod hradbami. in: Almanach Nitra 2000. nitra 2000, 262 – 267.

2001

Dych ríma. Slovensko na hraniciach impéria. in: Národný kalendár 2001. Martin 2001, 28 – 32.

2002

„100 Jähre römisch-germanischen kommission“ (kolokvium a oslavy poprednej európskej archeologickej inštitúcie). 
Slovenská archeológia 50, 2002, 374, 375.

15. internationales Symposion grundprobleme der frühgeschichtlichen entwicklung im mittleren Donauraum. 
„Wasserwege. lebensadern – Trennungslinien.“ Slovenská archeológia 50, 2002, 375 – 377.

2003

Zlato v archeologických nálezoch v praveku a včasnej dobe dejinnej zo Slovenska. in: Ľudia, peniaze, banky. Zborník 
z konferencie národnej banky Slovenska 6. – 8. novembra 2002. Bratislava 2003, 9 – 32.

archeológ a historik emanuel Šimek (1883 – 1963). k stému výročiu narodenia. Historický zborník 13, 2003, 309 – 311.
archeológ a muzeológ Béla Szőke (1913 – 1961). k 90. výročiu narodenia. Historický zborník 13, 2003, 304 – 306.

2004

Das mitteldanubische Barbaricum – eine Brücke zwischen Zentren und Peripherie am Beispiel der medizinischen 
Messerfunde. in: h. Friesinger/a. Stuppner (hrsg.): Zentrum und Peripherie – gesellschaftliche Phänomene in der Früh-
geschichte. Materialien des 13. internationalen Symposiums „grundprobleme der frühgeschichtlichen entwicklung 
im mittleren Donauraum“, Zwettl, 4. – 8. Dezember 2000. Wien 2004, 195 – 210.

neue angaben zur ausdehnung und Funktion der römisch-germanischen anlage cífer-Pác. Študijné zvesti AÚ 
SAV 36, 2004, 203 – 210 (spoluautor J. rajtár).

Mince a spony – depot z neskorolaténskeho hradiska rochovica pri Žiline (numizmaticko-archeologické súvislosti). 
Slovenská archeológia 52, 2004, 1 – 34 (spoluautorka e. kolníková).

Praveké a včasnohistorické zlato v archeologických nálezoch zo Slovenska. katalóg zlatých predmetov a mincí – 
pravekých a včasnohistorických nálezov zo Slovenska. Historický zborník 14, 2004, 87 – 135.

archeológ Jozef vladár 70-ročný Historický zborník 14, 2004, 271 – 277.
Die vandalen. Die könige. Die eliten. Die krieger. Die handwerker. katalóg výstavy. Trigena. nordstemmen 2003 

(rec.). Slovenská archeológia 52, 2004, 198 – 200.

* Dodatky k bibliografii zverejnenej v zborníku Zwischen rom und dem Barbaricum. Festschrift für Titus kolník zum 70. ge-
burtstag, nitra 2002, 17 – 25.
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2005

Branč, objekt 60. Zborník Slovenského národného múzea 99. Archeológia 17, 2005, 313 – 323 (spoluautori v. varsik a J. vladár).

2006

rímskoprovinciálna keramika z germánskej osady v Štúrove. in: Archeologie barbarů 2006. Sborník příspěvků 
z ii. protohistorické konference. České Budějovice 21. – 24. 11. 2006. archeologické výzkumy v jižních Čechách. 
Supplementum 3. České Budějovice 2006, 134 – 159 (spoluautor J. Beljak).

Das mittlere Donaugebiet – ein kreuzungsbereich der kulturen und handelstrassen von der ausgehenden hall-
statt – bis zur völkerwanderungszeit. in: M. gálik/T. Štefanovičová (ed.): Trade, Journeys, Inter- and Intracultural 
Communication in East and West (up to 1250). Papers presented at the international Workshop (humboldt kolleg) 
Dolná krupá, Slovak republic, June 2. – 6. 2004. Bratislava 2006, 112 – 142.

hrnčiarske pece z mladšej doby rímskej v cíferi-Páci. Zborník Slovenského národného múzea 100. Archeológia 16. Brati-
slava 2006, 409 – 432 (spoluautor v. varsik).

germánske hroby z Čaky a gbeliec. Príspevok k osídleniu juhozápadného Slovenska v dobe rímskej. Slovenská 
archeológia 54, 2006, 57 – 91 (spoluautor J. Beljak).

Za Bertou nieburovou (1919 – 2006). Slovenská archeológia 54, 2006, 170 – 172.
Zahynula Tamara nešporová (1942 – 2006). Slovenská archeológia 54, 2006, 389, 390.

2007

Branč. Germánska osada z 2. až 4. storočia. Eine germanische Siedlung vom 2. bis zum 4. Jahrhundert. nitra 2007 (spoluautori 
v. varsik a J. vladár).

Péter Prohászka: Das vandalische königsgrab von osztrópataka (ostrovany, Sk) (rec.). Slovenská archeológia 55, 2007, 
190 – 197.

Stredné Podunajsko – priestor križovatiek kultúr a obchodných ciest od konca staršej železnej doby po sťahovanie 
národov. Historický zborník 17, 2007, 13 – 31.

Životné jubileum archeologičky Zlaty Čilinskej. Historický zborník 17, 2007, 229 – 234.

2008

germanic Settlement from the late roman and early Migration Periods in Štúrovo. in: B. niezabitowska-Wiśniew-
ska/M. Juściński/P. Łuczkiewicz/S. Sadowski (ed.): The Turbulent Epoch. New Materials from the Late Roman Period 
and Migration Period I. lublin 2008, 63 – 83 (spoluautor J. Beljak).

germánska osada v Bohdanovciach nad Trnavou. AVANS 2006, 2008, 93, 94 (spoluautori v. Mitáš a J. rajtár).
kamenný kríž z Bratislavy-rusoviec – významný doklad ranobyzantského kresťanského umenia. Konštantínove 

listy 1, 2008, 2 – 25.
nález európskeho významu. v ostrovanoch našli najbohatší germánsky hrob z rímskych čias. in: Národný kalendár 

2008. nitra 2008, 44 – 46.

2009

Ďalšie nálezy z Bohdanoviec nad Trnavou. AVANS 2007, 2009, 110 – 112 (spoluautor v. Mitáš).
objekty zo začiatočnej fázy doby sťahovania národov v cíferi-Páci. Zborník Slovenského národného múzea 103. Archeo-

lógia 19. Bratislava 2009, 257 – 270 (spoluautor v. varsik).
Sloveni – starí Slováci – Slováci. in: r. Marsina/P. Mulík (zost.): Etnogenéza Slovákov. Kto sme a aké je naše meno. Martin 

2009, 22 – 30.
Súsošie solúnskych bratov na nitrianskom hrade. in: Národný kalendár 2009. nitra 2009, 199 – 201.
Bolo v 3. storočí v okolí Piešťan kráľovstvo kvádov? Historická revue 20, 2009, 54 – 57.

2010

Tkáčske dielne z neskorej doby rímskej v cíferi-Páci. in: J. Beljak/g. Březinová/v. varsik (ed.): Archeológia barbarov 
2009. Hospodárstvo Germánov. Sídliskové a ekonomické štruktúry od neskorej doby laténskej po včasný stredovek. nitra 
2010, 467 – 485 (spoluautorka T. Štolcová).

Stráže-krakovany a ostrovany/osztrópataka. Poznámky k novým súvislostiam a nálezom z hrobov germánskej elity. 
in: J. Beljak/g. Březinová/v. varsik (ed.): Archeológia barbarov 2009. Hospodárstvo Germánov. Sídliskové a ekonomické 
štruktúry od neskorej doby laténskej po včasný stredovek. nitra 2010, 615 – 638.

antická slonovinová pyxida – unikátny svedok byzantskej misie na veľkej Morave. in: S. Bajaník (zost.): Čierne Kľa-
čany a európsky unikát. Dávnovek. 1209 – 2010. Čierne kľačany 2010, 19 – 28.

Unikátny krížik z Dojča – ďalší doklad veľkomoravského kresťanstva na Záhorí. Historická revue 21/2, 2010, 78, 79 
(spoluautor r. Bača).

rimania na Slovensku. Pokus o zjednotenie európy pred 2000 rokmi. Historická revue 21/7 – 8, 2010, 96 – 100.
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Územie Slovenska pred príchodom Slovanov. in: P. Dvořák (ed.): Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov I. Druhé 
upravené vydanie. Bratislava 2011 (spoluautori e. kolníková, D. Škoviera a P. valachovič).

Ľudmila Cvengrošová a dávne Slovensko (medaily, reliéfy, sochy). Bratislava 2010 (spoluautori e. kolníková a J. vladár).

2011

Die spätrömische Töpferei von cífer-Pác, Westslowakei. in: J. Bemmann/M. hegewisch/M. Meyer/M. Schmauder 
(hrsg.): Drehscheibentöpferei im Barbaricum. Technologietransfer und Professionalisierung eines Handwerks am Rande 
des Römischen Imperiums. Bonner Beiträge zur vor- und Frühgeschichtlichen archäologie 13. Bonn 2011, 333 – 353 
(spoluautor v. varsik).

Das Steinkreuz aus Bratislava-rusovce – ein bedeutendes Denkmal frühbyzantinischer kunst in der Slowakei. in: 
M. gálik/M. Slobodník (ed.): Eastern Christianity, Judaism and Islam between the Death of Muhammad and Tamerlane 
(632 – 1405). Proceedings of the humboldt-kolleg, June 25. – 28. 2008, Dolná krupá, Slovakia. Bratislava 2011, 49 – 72.

Pravouhlé jamové žiaroviská s prepálenými stenami z neskorej doby rímskej v Pobedime. Zborník slovenského národ-
ného múzea 105. Archeológia 21, 2011, 183 – 186 (spoluautor P. roth).

včasnostredoveké sídlisko cífer-Pác. Študijné zvesti AÚ SAV 50, 2011, 47 – 100 (spoluautor M. odler).
olovený krížik z Dojča (okr. Senica) a jeho geograficko-historický kontext. Slovácko 52, 2011, 111 – 120 (spoluautor 

r. Bača).
Dvojitý kríž – znak víťazstva a vzkriesenia. korene, symbolika a premeny. Almanach Nitra 2011. nitra 2011, 45 – 56.

2012

na hranici rímskeho impéria. Doba rímska na území dnešnej Bratislavy (1. – 4. storočie). in: J. Šedivý/T. Štefanovi-
čová (zost.): Dejiny Bratislavy I. – Brezalauspurc – na križovatke kultúr. Bratislava 2012, 217 – 254 (spoluautori v. varsik 
a h. Wolfram).

Pravouhlé jamové žiaroviská z doby rímskej. k výskytu a funkcii v kontexte výskumu v Pobedime. in: g. Březinová/ 
v. varsik (ed.): Archeológia na prahu histórie. K životnému jubileu Karola Pietu. nitra 2012, 303 – 330 (spoluautor P. roth).

archeologické nálezy k osídleniu Bohdanoviec nad Trnavou a niekoľko poznámok k činnosti detektoristov. Študijné 
zvesti AÚ SAV 51, 2012, 35 – 74 (spoluautor v. Mitáš).

Počiatky kresťanstva v strednom Podunajsku vo svetle historických a archeologických prameňov. in: B. Panis/ 
M. ruttkay/v. Turčan (zost.): Bratia, ktorí menili svet. Príspevky z konferencie. Bratislava – nitra 2012, 9 – 46.

rozhovor pri príležitosti 40. výročia samostatného fungovania Slovenskej archeologickej spoločnosti pri Sav. Infor-
mátor SAS 23/1 – 2, 2012, 8 – 10.

2013

cífer-Pác – neue erkentnisse zur spätantiken quadischen elitenresidenz. in: M. hardt/o. heinrich-Tamáska (hrsg.): 
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