Tlačová správa

LIMES ROMANUS - výstava
Múzeum Antická Gerulata Rusovce
september – november 2019
__________________________________________________________________________
Bratislava, 28. 9. 2019 Múzeum mesta Bratislavy – Limes Romanus a doklady vojenstva v Gerulate je názov
novej výstavy. Verejnosti sa sprístupní od 4. 9. 20019 v čase návštevných hodín od 10.00 do 17.00. Výstava
predstavuje Gerulatu vo svetle nálezov zbraní a vojenského výstroja.
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V rámci rozsiahlych archeologických výskumov sa našlo v lokalite množstvo pamiatok na vojenský život
a obrannú funkciu Gerulaty v Bratislave – Rusovciach ako súčasti Limes Romanus. K najvýznamnejším
dokladom patrí nález tehly s kolkom, ktorý dokumentuje existenciu jazdeckej jednotky Ala I Cannanefatum
z 1. polovice 2. storočia.
Návštevníci si môžu urobiť predstavu o útočných a obranných zbraniach. Rôzne kovania z opaskov, spony
z odevov, rôzne časti výzbroje. V Gerulate bola umiestnená spomínaná jazdecká jednotka a osobitnou
skupinou predmetov je konský postroj v podobe bronzových a železných kovaní a kamenné pamiatky.
Múzeum tiež vystavuje predmety priamo súvisiace s vojenstvom.
Najvýznamnejšia je forma na odlievanie beneficiárskych insígnií zobrazených na prackách. Beneficiári boli
vojaci, ktorí zastávali významné funkcie ako vojenská polícia, štátna dopravná služba, zabezpečovali kontakt
s miestodržiteľom tábora, boli aj významní finančníci. Nález je dokladom, že v Gerulate bol bod rímskej štátnej
a poštovej služby.
Limes Romanus je súčasťou spoločného kultúrneho dedičstva nielen krajín v oblasti Stredozemného mora.
Z celkového viac ako 5000 km dlhého systému hraníc Rímskej ríše boli doteraz do Zoznamu svetového
dedičstva zapísané iba tri jeho časti. Slovensko sa tiež pripravuje na zápis Dunajského Limesu ako rozšírenie už
exitujúceho zápisu. Nominačný projekt zahŕňa 1500 km dlhý úsek severnej hranice na rieke Dunaj. Do tohto
nominačného projektu patria aj slovenské lokality – Gerulata v Bratislave – Rusovciach a Kelemantia pri Iži.
Výstava bude sprístupnená v Múzeu Antická Gerulata v Rusovciach do novembra 2019.
Bude tiež súčasťou programu Rímskych hier – Limes Day 2019, 7. 9. 2019 v Gerulate. Ak návštevníci nestihnú
tohtoročnú prehliadku múzea, výstava ostane v ponuke aj v rámci sezóny 2020.
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