
Bernhardsthalské olovené kríže 
 
 
V roku 1931/32 Richard Pittoni vykopal 20 slovanských 
hrobov z 9-10. st. na parcele 1604/4 na dlhej pláni 
východne od vodnej pumpý. Okrem 20 nádob, železných 
nožov, šperkov bol nájdený aj jeden malý olovený križ, 
ktorý sa nachádza v Dolnorakúskom krajinnom múzeu 
starých historických pamiatok v Traismauere. 
 
 

Historické pozadie 
 
Je v časoch Veĺkomoravskej Ríše, ktorej centrá boli v našom bezprostrednom okoli v 
blizkosti miest - Staré Mesto, Mikulčice a Pohansko v rokov 791-907. V mladšich časoch 
zobraté vykopávky starých moravských múrovaných hradov a vodných miest ukazujú na to, 
že moravskie l´udie našli kultúrne spojenie s výdobytkami starej západnej karolinskej kultúry. 
K tomu určite viedlo v 8. storoči širenie katolickej viery bavorskými misionármi, ktorých 
čast pochádza od Salzburgu. Na skoré širenie viery poikazujú budovy kostolov a vysvätenie 
jedneho kostola v Nitre v r. 828 salzburským arcibiskupom Adalramom (821-836). Misionári 
boli vyslaný a zmienka o tom je zaznačená na stene kostola v Nitre. Približne okolo roku 830 
král L’udovít Nemec toto širenie katolickej viery ohraničil tak, že Salzburg bol zodpovedný  
za územie, ktoé leži južne od Dunaja, a rivalizujúce arcibiskupstvo Passau bolo zodpovedné 
za územie severne od Dunaja. Existujú neskoršie zdroje, že biskup Reginhard (831) pokrstil 
všetcych Moravácych. Ale v knihe z roku 852 pod názvom Synóda ž Mainza sa piše, že 
Moravania patriaci do Veĺkomoravskej Ríše boli pokristené a prijali jednoduché primitivné 
krest´anstva. Isto, prvé namáhavye misie pochádzali z Bavorska, Cyril a Metod boli prizvaný 
v Moravskej Riše prvý krát až v r. 863. Král Svatopluk I nechal po r. 873 vyhnat všetkých 
nemeckých duchovných, ale v r. 885 ich však zavolal naspech. 
 
Cesta resp. cestovanie týchto misionárov a minionárskych skupin sa dá sledovat podlá 
podnych nálezov a vykopávok. Ide vlastne o objavenie 5 rovnakých olovených krížov, ktory 
boli darčeky pravdepodobne pri krste od bavorských misionárov. Jeden z nich bol nájdený v 
hrobe v Thunau (okolo Gars am Kamp), v tom čase tam stál hrad slovanského kniežat a 
Jozefa, druhý bol nájdený v hrobe pri Dolných Vesteniciach kde mohol pravdepodpbne stát 
hrad Rastislava zvaného Dovina. Tretí križ sa našiel u nás v Bernadšthale, dnes on naš erbový 
križ. Posledný z krížov bol nájdený v Mikulčiciach pri Hodoníne no ténto križ však nie je 
kompletný, má totiž zachované iba dve časti ramena. Všetky križe sú skór malé a nenápadné 
ako privesky, ktoré znázor’nujú ukrižovaného. Vyrobené boli vlastne nalievanim olova do 
jednej formy. Nie je nám však jasné či misionár, ktorý prichádzal z Bavorska do centra 
Vel’komoravskej Ríše si tieto 5 hotové kríže priniesol a sú to vlastne exempláre, alebo ich 
odlial podl a potrebu. 
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