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PhDr. Etela Studeníková, CSc., dlhoročná vedecká pracovníčka
SNM-Archeologického múzea a vysokoškolská pedagogička, zakladateľka ročenky Archeológia, sa v tomto roku dožíva
okrúhleho životného jubilea. Kolegovia a priatelia želajú jubilantke do ďalších rokov veľa zdravia, spokojnosti a úspechov.
PhDr. Etela Studeníková, CSc., langjährige wissenschaftliche Mittarbeiterin
des SNM-Archäologischen Museums und Hochschulpädagogin, die Gründerin des Jahrbuchs Archeológia, erreicht
in diesem Jahr ein rundes Lebensjubiläum. Kollegen und Freunde wünschen der Jubilarin für die nächsten Jahre viel
Gesundheit, Zufriedenheit und Erfolg.
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Vladimír Krupa – Marián Klčo:
Bohaté hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží
Vydal Trnavský samosprávny kraj a Balneologické múzeum, Piešťany. Piešťany 2015, 214 strán, Perovky, farebné
a čiernobiele fotografie v texte.
V publikácii sú zhrnuté poznatky o unikátnych nálezoch,
pochádzajúcich z narušených hrobov v lokalite KrakovanyStráže. Nálezy sú roztrúsené po viacerých slovenských
múzeách, avšak podstatná časť z nich sa nachádza práve
v zbierkach Balneologického múzea v Piešťanoch. Autori podali
v piatich kapitolách dosiaľ najúplnejší pohľad na unikátne
hrobové nálezy, okolo ktorých sú stále (a zrejme definitívne)
neobjasnené skutočnosti. Otvorená je aj téma proveniencie
nájdených artefaktov, pričom k známym nálezom môžu
pribudnúť aj ďalšie, ktoré sú utajené v súkromných rukách, ako
nedávno ukázala rukoväť lanxu, ktorá sa dostala až do USA,
kde sa objavila na aukcii spoločnosti Sotheby´s.
V prvej kapitole je spracované praveké osídlenia
lokality v širšom geografickom rámci. Ďalšia kapitola je
vlastne sumarizáciou okolností objavu hrobov a osudov ich
inventára. Autori sa opreli nielen o už publikované informácie,
ale aj o vlastné štúdium archívnych dokumentov, zachovanej
korešpondencie a súdobej tlače – a to regionálnej i zahraničnej
(zachytili dokonca správu o objave, uverejnenú 9. 7. 1933
v New York Herald!), zároveň korigovali niektoré staršie údaje
(E. Benninger). K fotografiám osobností, ktoré sa zaslúžili
o záchranu a odborné spracovanie nálezov, snáď mohli pridať
aj portréty V. Ondroucha a V. Vlka. Nepochopiteľne nie je
v súvislosti s informáciou o výstave „Das Haus lacht vor Silber“
v Bonne, na ktorej boli počas roku 1997 prezentované originály
lanxu aj držadla, spomenutý vtedajší riaditeľ SNM-Archeologického múzea Š. Holčík, ktorý mal možnosť vidieť oba
predmety z autopsie a zistil informácie, ktoré by pomohli k osvetleniu pozadia pohybu tohto vzácneho artefaktu (Š.
Holčík navyše neskôr zistil, že V. Budinský-Krička mal mať pravdepodobne kresbovo zdokumentované obidve rukoväte.
V jeho pozostalosti sa však kresby nenašli, resp. neboli identifikované. Rozpamätala sa na to vtedajšia pracovníčka
múzea, v tom čase študentka V. Budinského-Kričku). Skutočnosť, že príbeh krakovianskych hrobov nebude tak skoro
osvetlený (ak niekedy vôbec) je kapitola „Príbeh pokračuje“, v ktorej autori uvádzajú ďalšie artefakty, ktoré by mohli
pochádzať z tejto lokality (napr. nedávno zdokumentovaný zlatý prsteň). *
V samostatnej kapitole sa autori snažili hľadať historické pozadie nálezov a to aj z hľadiska pohrebných zvykov
u Germánov a ich proveniencie. Dôležitá je informácia o objave hrotitej priekopy (vlastný výskum múzea), ktorú
interpretujú ako ohradenie funerálneho okrsku, vo vnútri ktorého sa nachádzali predmetné hroby. Zaujímavá je aj snaha
včleniť bohaté hroby do sídelného kontextu mikroregiónu v dobe rímskej a to porovnaním so štruktúrou a hmotnou
náplňou blízkeho pohrebiska v Očkove, ale napr. upozornenie aj na dosiaľ síce skromné nálezy z vrstiev, skúmaných pri
kostole sv. Gála v obci Stráže.
Všetky artefakty z hrobov, spolu 130 predmetov, bez ohľadu na miesto uloženia, sú spracované v obsiahlom
katalógu nálezov. Pri každej položke je uvedený názov, príslušný hrob, uloženie, opis, proveniencia, datovanie a odkaz
na literatúru. Do súpisu boli zaradené aj artefakty, o ktorých sa nevie nič bližšie okrem toho, že boli súčasťou hrobových
celkov a o ktorých existencii sa autori dozvedeli vlastným pátraním z orálnych zdrojov.
Ako zaujímavý apendix bola zaradená kapitola J. Tirpáka a Ľ. Illášovej „Spektrálna analýza predmetov
z germánskych hrobov z doby rímskej, Krakovany-Stráže“. Jej obsahom sú výsledky analýz fluorescenčnou metódou. Ide
o metódu, aktuálne zavádzanú do výskumu archeologických artefaktov vďaka projektu v Archeologickom ústave SAV

* Pozri príspevok v tomto zväzku zborníka Archeológia, s.133-141.
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v Nitre, kde sa týmto nedeštruktívnym a rýchlym spôsobom (priložením spektrometra k povrchu kovu) vytvára základná
databáza. Metódou boli analyzované všetky artefakty zo spracovávaných hrobov a výsledky katalógovo publikované.
U artefaktov, zložených z viacerých častí (napr. z tela a rukoväti nádoby) bol zmeraný každý komponent zvlášť. Čitateľ
na schematickom vyobrazení zistí presné miesto, z ktorého bola vzorka získaná a výsledky konkrétneho merania. Možno
sa mohli autori pokúsiť aj o komplexnejšie vyhodnotenie a akýsi zhrňujúci záver. Treba však vyzdvihnúť, že ide o dosiaľ
najväčší súbor, ktorého chemické zloženie bolo touto metódou získané.
Na záver publikácie je štandartne uverejnená „Výberová bibliografia“, zahŕňajúca takmer 120 položiek, medzi
ktorými nájdeme nielen odborné a vedecké publikácie ale aj novinové správy, medzi nimi tiež z medzivojnového obdobia,
vydávané v maďarskom a nemeckom jazyku, čo svedčí o rozsiahlom heuristickom bádaní autorov v archívoch. Súpis
literatúry však nie je úplne totožný s prácami, ktoré boli použité v prvých kapitolách monografie.
Knihu možno celkovo hodnotiť ako precíznu a odborne fundovanú prácu múzejného pracoviska, ktorého ambície
presahujú regionálne parametre.
Vladimír Turčan
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