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DIPLOMA – Poverenie
4.

Pohrebiská

Výrobné objekty a náboženstvá

Výraz „extra pommerium“ (za hradbami) bol kodifikovaný už v Zákonoch 12 dosiek (prvý rímsky zákonník) a platil aj pre pohrebiská Gerulaty, ktoré v širokom
oblúku obklopili kastel s vicusom. Na 6 pohrebiskách sú doložené hroby v podobe jednoduchých jám, tehlové hrobky, sarkofágy a aj nadzemné kamenné hrobky. Gerulatské pohrebiská sa odlišujú od iných limitných pohrebísk birituálnym
pochovávaním v staršej dobe rímskej. Spolužitie romanizovaného obyvateľstva
a Germánov je v Gerulate doložené na pohrebisku III. na Kovácsovej ulici južne
od dnešného cintorína.

vácsovej ulici preskúmané výrobné objekty – pece
V širšom zázemí vicusu boli na Kovácsovej
pece,
z ktorých jedna slúžila na výrobu tehál. Tu bol zachytený aj dočasný vojenský tábor II.
z obdobia markomanských vojen, keď bolo potrebné posilniť posádky Gerulaty.
Gerulata je v plnom zmysle slova príkladom svetovosti Ríma, ktorý obsadil vtedy
známy svet. Dokladom je i rôznorodosť náboženských predstáv, s akými sa v
pamiatkach z Rusoviec stretávame. V odkaze Gerulaty vystupujú božstvá a mýtickí hrdinovia oficiálneho rímskeho panteónu, náboženstva Etruskov, starovekého Grécka, kulty východných provincií a Afriky. V archeologickom dedičstve
nachádzame aj stopy po prvých kresťanoch.

1. Attis, rekonštrukcia hrobky.
2. Attis, pravopohľadová a ľavopohľadová platňa hrobky.
3. Carnuntum. Rímska cesta. Digitálna rekonštrukcia.

1. Fragment bronzového kovania s nápisom VTERE FELIX IN DEO VINTIO. Christogram.
2. Keramický fragment s aplikáciou hada je súčasť kultovej nádoby, pravd. boha Mithru.
3. Kahanec s motívom cisty a caduceom. Typ Loeschke IC. 1.-2. stor. n. l.
4. Rímska strešná krytina, tehla – tegula s kolkom LEG XIIIIG, 14. légia zdvojená.

Stanovište 3, Vývojová ulica – pohrebiská

Stanovište 4, Kovácsova ulica - výrobné objekty a náboženstvá

Daidalos a Ikaros

Výnimočné postavenie medzi výtvarnými kamennými pamiatkami v celom Podunajsku
zaujíma monumentálny reliéf s námetom Daidala a Ikara. Zachovala sa tu jedinečná
polychrómia.
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VTERE FELIX IN DEO VINCTIO – Užívaj štastne v mene božom Vintio

Nápis „Vtere felix“ sa všeobecne považuje za zašifrovaný christogram starokresťanského obdobia. Z pohrebiska II. Pri cintoríne pochádza strieborný prsteň s nápisom
„Vtere felix in deo Vintio“. K nálezu pribudlo bronzové kovanie opasku z civilnej časti
Gerulaty.

Cestujúci s oficiálnym poslaním sa preukazovali poverením či pasom tzv.
„diploma“. Držitelia týchto poverení smeli používať „cursus publicus“ štátnu
poštovú dopravnú službu. O používaní diplomov sa dozvedáme z pošty medzi
Pliniom mladším a Traianom, kde cisár dal dostatok poverení Pliniovi, aby
mohol cestovať i podávať správy panovníkovi.

Rímsky vojenský tábor
Gerulata
Bratislava – Rusovce
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Vojenský tábor
Kastel Gerulata sa nachádzal na severných hraniciach Rímskej ríše v provincii Panónia. Bol súčasťou dômyselného pevnostného systému LIMES ROMANUS. Sídlila tu jazdecká jednotka ALLA PRIMA CANNANEFATUM. Tábor mal 4 brány a
4 rohové veže, bol opevnený priekopami, valmi s drevenými palisádami, v 2. stor.
n.l. bol prebudovaný na kamenný tábor. Prechádzali ním dve hlavné komunikácie,
sieť vnútorných ulíc bola pravouhlá, vybavená kanalizáciou. Okrem vojenských
stavieb sa tu nachádzala nemocnica, sýpka, miesto pre kultové praktiky s oltárom
alebo svätyňou. V MMB Antickej Gerulate je prezentovaný severný roh tábora
s povalentiniánovskou pevnosťou zo 4. stor. n.l.. Práve táto časť vojenského tábora je navrhnutá na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Civilná osada
Pri stálych táboroch sa usadzovalo civilné obyvateľstvo, ktorého prioritou bol
obchod, remeslo a služby. Civilná osada – vicus – zásobovala vojakov pôžitkami,
zábavou, luxusným tovarom a tovarmi dennej potreby, ktoré armáda nezabezpečovala. Najhonosnejšie časti vicusu s výstavnými murovanými stavbami pre najbohatších civilných obyvateľov boli odkryté na dnešnej Maďarskej a Irkutskej ulici,
pri Via Carnuntina, t.j. ceste vedúcej do Carnunta. Civilné budovy sa rozprestierali aj inými smermi a sú archeologicky doložené na viacerých uliciach pôvodnej
zástavby Rusoviec. Vyhľadávaným miestom stretnutí boli hostince, kde si ľudia
vypili, venovali sa hrám či zábavám so ženami.

1. Slávnostná rímska bronzová prilba typu Guisborough (2. stor. n.l.).
2. Míľnik Carnuntum – Gerulata (252/253 n.l.).
3. Meč – gladius. Nález pri stavbe plynofikácie (1.-2. stor.n.l.).
4. Ideálna rekonštrukcia tábora ally. Za hradbami sa rozprestiera civilná osada.

1. Hracie žetóny z kosti, bronzu a sľudy.
2. Gema s Minervou. Výskum na križovatke Maďarskej a Irkutskej ulici.
3. Fragment omietky s florálnymi motívmi. Výskum na križovatke Maďarskej a Irkutskej ulici.
4. Terra sigillata, miska zdobená barbotínom.
5. Kovanie opasku s Pegasom.

Stanovište 1, MMB – Antická Gerulata -rímsky vojenský tábor

Stanovište 2, Irkutská ulica –Via Carnuntina

Stanovište 1, MMB – Antická Gerulata – rímsky vojenský tábor
Stanovište 2, Irkutská ulica, stánok Eurovelo – Via Carnuntina, civilná osada
Stanovište 3, Vývojová ulica 8, Miestny úrad – pohrebiská
Stanovište 4, Kovácsova ulica 85, – výrobné objekty a náboženstvá
trasa podujatia
Hlavný organizátor:

Hlavné mesto SR Bratislava
Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave
www.danubelimesbrand.org
Spoluorganizátori:
Múzeum mesta Bratislavy
Mestská časť Bratislava-Rusovce
Bratislava Tourist Board
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Dopravný podnik mesta Bratislavy
Archeologické múzeum SNM
Pamiatkový úrad SR
Kresťanská Liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku
Cyklistický klub KST Limba Turist
TJ Tatran Devín
Tatran Karlova Ves vodácky klub
foto: Archív MMB, Limesmuseum Aalen, M. Lukáč, J. Schmidtová
kresby: J. Jezná, Vizualizácia: M. Klein/7 Reasons (Austria)
zostavili: J. Schmidtová, B. Vorlíčková, M. Musilová
grafická úprava: M. Slámka

Cannanefati

Jednotkou s domovským právom v Gerulate bola jazdecká jednotka Cannanefatov. Prítomnosť tejto jednotky dokladajú nápisy na kamenných oltároch z výskumov v polohe
Bergl. Za výnimočný považujeme nález fragmentu tegule s nápisom cannanefatských
jazdcov, prvý a jediný.
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Kovanie opasku s Pegasom

Pegasos, kôň – vták má ázijský pôvod. Okrídlené kone sa vyskytujú vo východnom umení a
často ťahali kone Apolóna a Artemidy. Poznali ho už Kréťania, je zobrazovaný na korintských
a maloázijských minciach. Zrodil sa, keď Perseus odsekol hlavu Medúzy a Pegasos vyskočil
z jej tela. Medzi pamiatkami z Rusoviec sa zachoval obraz Pegasa vyrytý do kovania opasku.

Program zabezpečujú organizátori a občianske združenia, podporené z Grantového
programu ARS Bratislavensis: OZ ID Company, OZ Poznávaj a tvor!, OZ Rímskeho
vojska a pomocných zborov S.C.E.A.R. (Societas civilis exercitus auxiliorumque romanorum), OZ Rope Skipping Academy, OZ SARUS, OZ Tovarišstvo starých bojových
umení a remesiel a iní.
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