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•••
K životnému jubileu prof. Tatiany Štefanovičovej
10. marca oslávila svoje 85. narodeniny popredná slovenská pedagogička, prof. T. Štefanovičová, ktorej celoživotným záujmom sa
stali dejiny Slovanov a archeológia stredoveku.
Po skončení vysokoškolského štúdia nastúpila r. 1958 do Mestského múzea v Bratislave a bola poverená výskumom hradného
areálu. Od r. 1964 začala pôsobiť ako odborná asistentka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V r. 1980 sa habilitovala
za docentku v odbore archeológia a r. 1992 bola po úspešnej inaugurácii menovaná za univerzitnú profesorku. Zastávala funkciu vedúcej katedry (všeobecných dejín a) archeológie (r. 1991 – 1998)
a prodekanky pre vedu a výskum (r. 1992 – 1998). V neskoršom
období svojej kariéry sa zúčastňovala na výskumných aktivitách
Slovenského archeologického a historického inštitútu (od r. 2006).
T. Štefanovičová viedla viaceré terénne výskumy na území
Bratislavy – napr. Kostol sv. Mikuláša (r. 1965, 1966), Kostol klarisiek (r. 1967), Dóm sv. Martina (r. 2002 – 2003), Vydrica (r.
2007 – 2008). Významné výsledky však priniesol najmä rozsiahly
výskum v súvislosti s obnovou Bratislavského hradu (r. 1958 –
1970), realizovaný v spolupráci s B. Pollom a A. Fialom.
Odborný záujem T. Štefanovičovej sa sústredil na slovanskú archeológiu, a to predovšetkým na problematiku Veľkej Moravy a jej kontaktov s prostredím juhovýchodnej Európy, o čom svedčia početné
Prof. T. Štefanovičová na fotografii z roku 2013
štúdie k otázkam byzantsko-slovanských vzťahov. Rozhľad v tejto te(zdroj web).
matike si jubilantka prehĺbila vedeckými stážami, najmä ročným študijným pobytom v Grécku začiatkom 70. rokov. K hlavným oblastiam bádania T. Štefanovičovej patrili i sakrálna architektúra
a umelecké remeslo. Sústavnú pozornosť venovala tiež výskumu Bratislavy vo včasnom a vrcholnom stredoveku.
Zásadný prínos k poznaniu veľkomoravského hradiska v Bratislave znamenala monografia T. Štefanovičovej
Bratislavský hrad v 9. – 12. storočí (1975). Súhrn nových poznatkov o vývoji osídlenia na území tzv. Veľkej Bratislavy od
staršej doby kamennej až po záver vrcholného stredoveku priniesli kolektívne diela pod redakciou T. Štefanovičovej
Najstaršie dejiny Bratislavy (1993) a Dejiny Bratislavy 1 (spolu s J. Šedivým, 2012). Nálezy z výskumu v interiéri Dómu sv.
Martina zhodnotila v samostatnej monografii (2004). Podieľala sa aj na projekte Archeologickej topografie Slovenska
(1. zväzok, 1991). Z ďalších publikácií je potrebné vyzdvihnúť zostavovanie konferenčných zborníkov Stredný Dunaj
a juhovýchodná Európa vo včasnom stredoveku (1995) a Bitka pri Bratislave v roku 907 (s D. Hulínkom, 2008). Mimoriadne
nadanie preukázala pri odovzdávaní výsledkov archeologického bádania širšej verejnosti, či už v knihe Osudy starých
Slovanov (1989), alebo v sérii článkov pre časopis Historická revue.
Okrem bohatej publikačnej činnosti treba zvlášť znovu pripomenúť dlhoročnú pedagogickú prácu oslávenkyne,
rozvíjanie výučby slovanskej a stredovekej archeológie a výchovu viacerých generácií archeológov (medzi inými Š.
Holčík, J. Hoššo, M. Slivka, L. Galuška, J. Zábojník, K. Harmadyová).
Pri príležitosti významného životného jubilea želáme v mene katedry archeológie pani prof. T. Štefanovičovej
pevnejšie zdravie a veľa pohody v kruhu rodiny, priateľov a kolegov.
Tomáš König – Andrej Vrtel

188

Personália

K životnému jubileu univerzitného
profesora Jozefa Vladára
Začiatkom roku 2019 sme si pripomenuli významné
životné jubileum prof. PhDr. Jozefa Vladára, DrSc. (nar.
20. januára 1934). S pánom profesorom som sa po prvýkrát, spolu s mojimi konškolákmi, stretol na Katedre archeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave začiatkom
70-tych rokov minulého storočia, kde nám prednášal
problematiku neskorého eneolitu a staršiu dobu bronzovú. Nie iba obsah, ale i spôsob ako nám dokázal priblížiť
toto zložité obdobie európskeho praveku v nás vzbudilo
o túto epochu mimoriadny záujem a zároveň si získal
prednášateľ naše sympatie. Následne po ukončení štúdia
časť z nás mala to šťastie stať sa jeho priamymi kolegami v Archeologickom ústave SAV v Nitre, a tak z blízka
spoznať Jozefa Vladára nie iba ako vedca, výskumníka,
ale aj ako človeka. Napriek tomu, že bol v tom čase zástupcom riaditeľa ústavu a krátko na to i členom Predsedníctva SAV v Bratislave, jeho vzťah k nám mladým
odborným pracovníkom sa nezmenil a zostal rovnako
priateľský. Jubilant sa stal v roku 1976 mojím školiteľom
v rámci internej vedeckej ašpirantúry a tak som sa s ním,
počas odborných konzultácií, mal možnosť pravidelne
stretávať. Naše stretnutia mali už vtedy charakter „miniProf. J. Vladár (foto autor).
kolokvií“, pretože zakaždým som mal pocit, že som sa
dozvedel veľa nového a zároveň som bol nasmerovaný
na hľadanie súvislostí a štúdium ďalšej odbornej literatúry (najmä týkajúcej sa kultúry jamovej, katakombovej, abaševskej a kultúry Ginči). Prof. J. Vladár bol pri všetkých mojich odborných postupoch v priebehu celej mojej doterajšej vedeckej a vedecko-pedagogickej kariéry. Dialo sa to vždy s jeho typickou prajnosťou, ale aj s citom naznačeným odporúčaním, aby som sa nepokúšal podliezať latky náročnosti tak vedeckých ako aj formálnych kritérií.
Základným ťažiskom vedecko-výskumnej špecializácie prof. J. Vladára bolo a je obdobie eneolitu a doby bronzovej v strednej, juhovýchodnej a východnej Európe vrátane eurázijskej oblasti a Kaukazu. Je pozoruhodné, že sa toto
ťažisko jeho odborného záujmu, tak v terénnom ako aj v teoretickom výskume, v priebehu rokov postupne menilo
a presúvalo od staršieho obdobia k obdobiam mladším, tj. od eneolitu do staršej doby bronzovej. A aj v jej rámci
venoval najprv pozornosť počiatku doby bronzovej (nitrianska a koštianska kultúra) a neskôr záveru staršej doby
bronzovej a počiatku strednej doby bronzovej (otomansko-füzesabonský kultúrny komplex).
Už vo svojej kandidátskej dizertačnej práci, ktorá bola publikovaná na stránkach časopisu Slovenská archeológia
v roku 1966, ako prvý komplexne zhodnotil nálezy skupiny Kosihy-Čaka (dnes označovanej ako kultúra Kosihy-Čaka-Makó) z územia Slovenska. Dokázal jej úzku súvislosť s kultúrno-historickým vývojom v oblasti severného Balkánu a naznačil aj spojenia s oblasťou východnej Európy. Na tie osobitne poukázal v štúdii, v roku 1970, venovanej
sekerkám s jedným ostrím, ktorých výroba bol úzko spätá práve s nositeľmi kultúry Kosihy-Čaka-Makó a ich najstaršie exempláre v Európe pochádzajú z oblasti severného Kaukazu, z prostredia majkopskej kultúry.
Následne sa ťažiskom jeho bádateľského záujmu stala kultúra zvoncovitých pohárov, ktorú taktiež ako prvý súborne zhodnotil na území Slovenska (svoje výsledky predniesol na konferencii v nemeckom Oberriede v roku 1974),
pričom mu ako východisko poslúžil hrobový nález zo Sládkovičova. V tejto súvislosti osobitnú pozornosť venoval
tzv. sprievodnej keramike kultúry zvoncovitých pohárov, ktorá mu umožnila charakterizovať a zdôrazniť význam
vnútrokarpatských kultúr pri formovaní keramickej náplne mladšej etapy vývoja kultúry zvoncovitých pohárov.
Vychádzajúc z terénnych výskumov v Branči a v Nitre-Čermáni, ktoré realizoval v rokoch 1962 – 1966, pri kto-
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rých sa mu podarilo odkryť rozsiahle kostrové pohrebiská, sa nosnou témou jeho vedeckého bádania stáva starší
a stredný úsek staršej doby bronzovej, tj. nitrianska a únětická kultúra. Toho výrazom bola aj monografia Pohrebiská
zo staršej doby bronzovej v Branči (Bratislava 1973). Bez nadsadenia možno povedať, že ide o prvé komplexne vyhodnotené praveké pohrebiská na Slovensku, pri ktorých nechýba štandardná antropologická analýza.
Nedlho po ukončení výskumu uvedených pohrebísk prof. Vladár začal ďalší systematický výskum. Išlo o výskum
opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej v Spišskom Štvrtku (1968 – 1975). Týmto sa jeho bádateľský záujem
presunul do záverečného obdobia staršej a na počiatok strednej doby bronzovej, t j. do obdobia, ktoré v rámci pravekého vývoja v severnej časti karpatského priestoru, patrí k najzložitejším. Výskum v Spišskom Štvrtku tým, že tam
boli odkryté zvyšky kamenného opevnenia (múry, bastióny) z nasucho kladených lomových kameňov ako aj skutočnosť, že sa podarilo v rámci sídliska preskúmať akropolu, remeselnícko-výrobnú časť a sakrálny priestor, poskytol
jubilantovi neobvyklú možnosť identifikovať cudzie komponenty v domácom kultúrnom prostredí, ku ktorým „ideové“ vzory možno nájsť vo východomediterránej oblasti. Práve výsledky výskumu v Spišskom Štvrtku tak tvorili
základné východisko k jeho monografickým štúdiám základného významu, v ktorých bol po prvýkrát, v slovenskej
archeologickej spisbe, kultúrno-historický vývoj v staršej dobe bronzovej na Slovensku, začlenený do širokého európskeho dejinného kontextu. Pri tom boli charakterizované kultúrne spojenia územia Slovenska a severokarpatskej
oblasti s oblasťou východného Stredomoria a východnej Európy. Napriek tomu, že išlo o výsledky podložené stratigrafickými pozorovaniami boli tieto časťou odbornej verejnosti prijímané iba s rezervou. Výsledky, najmä systematických výskumov opevnených sídlisk zo staršej doby bronzovej, v nasledujúcom štyridsať ročnom období tak na
Slovensku ako aj v strednej Európe, však ukázali a potvrdili pravdivosť vtedajších záverov prof. Vladára, ktoré ako
sám pripúšťa, vzhľadom na malú početnosť, mali čiastočne i intuitívny charakter. Ale intuícia patrí k základnej výskumnej „výbave“ vedca. Za pravdu mu dávajú aj dnešné výskumy, ktoré vďaka moderným prospekčným metódam
a technickým prostriedkom, ukazujú, že v záverečnom období staršej doby bronzovej musíme počítať nie iba s kultúrnymi vplyvmi a kontaktmi medzi jednotlivými kultúrami a kultúrne vzdialenými oblasťami, ale že možno pripustiť i priamu fyzickú prítomnosť časti nositeľov kultúr z euroázijskej oblasti i z východného Stredomoria.
Problematiku kultúrnych kontaktov územia Slovenska s bližšími či vzdialenejšími oblasťami v skúmanom období si J. Vladár udržal natrvalo v programe svojho vedeckého bádania aj v nasledujúcich rokoch a trvá až do súčasnosti. Táto skutočnosť sa pozitívne odrazila aj v jeho prácach zameraných na praveké umenie, ktoré v mnohom čerpalo
inšpirácie najmä z oblasti východného Stredomoria. Z takto zameraných prác možno spomenúť monografiu Praveká
plastika (Bratislava 1979) a Venuše slovenského praveku (so sonetmi V. Turčániho) (Bratislava 1979). V prípade spomenutej práce ide o unikátne dielo nie iba v rámci Slovenska, ale i v európskom meradle, pretože sa v ňom spájajú
kreatívnym spôsobom výsledky vedeckého bádania s vrcholnou básnickou tvorbou – sonetmi. Preto len s radosťou
bolo možné privítať, že v roku 2015 vyšla reedícia tohto ojedinelého diela.
Napriek tomu, že jubilant bol takmer pätnásť rokov v službách vedy v Bratislave, celý čas bol úzko spätý s Archeologickým ústavom SAV. K tomu sa hrdo hlásil a hlási i doteraz. Potvrdzuje to i jeho známy výrok „za všetko čo
som v odbore dosiahol ďakujem Archeologickému ústavu SAV v Nitre“. Nezabúdal na to, ani keď vykonával najvyššie funkcie v Predsedníctve SAV, paralelne bol aj riaditeľom Encyklopedického ústavu SAV a neskôr dekanom Filozofickej fakulty UK (1987 – 1989). V tomto období bol aj vedúcim našej Katedry archeológie na FiF UK. Aj vtedy
do popredia vyvstával jeho ľudský rozmer a nikdy sa nestal z neho byrokrat a úradník a nenechal v sebe potlačiť jemu
príznačnú tvorivosť a kreativitu, ktorú má bytostne v sebe zakorenenú. Prejavilo sa to i po jeho návrate z Bratislavy
na svoje materské pracovisko Archeologický ústav SAV v roku 1990, keď nemal problém opätovne aktívne vstúpiť
do procesu tvorivej vedeckej práce, ktorá zostala prirodzenou súčasťou jeho života. Svedčí o tom najmä syntetické
dielo Slovensko v dobe bronzovej, ktoré v spoluatorstve s V. Furmánkom a L. Veliačikom vyšlo vo vydavateľstve
Veda v roku 1991 a o niekoľko rokov neskôr, v roku 1999 jeho rozšírená verzia v nemeckom jazyku v SRN. A potvrdzuje to do súčasnosti svojím spoluautorstvom na prvom a štvrtom diely Starého Slovenska, ktoré sú venované archeológii ako historickej vede (Nitra 2013) a Slovensku v dobe bronzovej (Nitra 2015).
O jeho veľkom odbornom a organizačnom potenciáli po návrate do Nitry svedčí aj kreovanie Katedry archeológie na Filozofickej fakulte Konštantína Filozofa v Nitre (1996), kde viac rokov pôsobil aj ako interný pedagóg. Ale
i jeho následné pôsobenie na Katedre muzeológie tej istej fakulty. V súvislosti s pedagogickým pôsobením je potrebné spomenúť i jeho dlhodobý aktívny podiel na výchove mladej generácie a vedeckého dorastu, ako školiteľ doktorandov, v Archeologickom ústave SAV v Nitre.
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Záverom si dovolím byť opätovne osobný, pretože už viac rokov zdieľam spoločnú pracovňu s prof. Vladárom
v Archeologickom ústave SAV v Nitre. Mám tak neobvyklú možnosť byť často v blízkosti tohto vzácneho človeka,
rozprávať s ním a viesť opätovne „minikolokviá“ a vracať sa akoby takým oblúkom do čias mojej vedeckej ašpirantúry spred niekoľko desiatok rokov. Priznám sa, že sa vždy teším na čas strávený s ním, pretože okrem odbornej
špecializácie mi je blízka aj jeho životná filozofia. Mám rád jeho nekonvenčné myslenie a svojský, nenásilný spôsob
jednania, veľmi podobný diplomatickému, no bez ústupkov, ktoré by poškodzovali morálne princípy. To je fascinujúca existencia, ktorá mi je, ako jeho nasledovníkovi v odbornom zameraní, veľkým príkladom. Vždy pookrejem pri
jeho veľkorysosti a žičlivosti, ktorá v dnešnej dobe nie je vôbec bežná.
Vzácnemu jubilantovi, profesorovi Vladárovi želám v mene priateľov, spolupracovníkov, ale i celej archeologickej
obce, do ďalších rokov pevné zdravie, jasnú a tvorivú myseľ. Ad multos annos!
Jozef Bátora

