Slovenská pošta vydáva poštovú známku venovanú
kniežacej hrobke v Poprade-Matejovciach
Bratislava, 27.4.2018

Unikátny objav európskej archeológie, kniežacia hrobka v Poprade-Matejovciach, sa stala
námetom pre novú poštovú známku vydanú v emisnom rade Krásy našej vlasti. Na
známke je vyobrazený jeden zo vzácnych nálezov – honosné, strieborným plechom
obložené lôžko s pružiacim roštom z tisového dreva zo 4. storočia.
Poštová známka, ktorej nominálna hodnota je 0,95 €, vychádza v rozmere 44,1 × 26,5 mm
vrátane perforácie. Súčasne so známkou Slovenská pošta vydáva tzv. obálku prvého dňa
s pečiatkou FDC s dátumom 27. 4. 2018 a domicilom obce Matejovce. Na prítlači FDC obálky je
vyobrazený prierez kniežacej hrobky. Tlač zabezpečila Tiskárna Hradištko; známka je vytlačená
technikou ofsetu, a FDC technikou oceľotlače.
Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je akademický maliar Igor
Benca. Autorom rytiny FDC je magister umení Jozef Česla.
Slávnostná inaugurácia poštovej známky bola súčasťou otvorenia filatelistickej výstavy
POPRADFILA 2018.
Kniežacia hrobka v Poprade-Matejoviach bola náhodne objavená v roku 2005. Zahĺbená bola 5
m pod povrchom koncom 4. storočia n. l. Vďaka priaznivej mikroklíme sa tu zachovalo drevo,
koža, textil a ďalšie organické materiály. V podzemnom zrubovom dome s pôdorysom 4 × 2,7 m
vybudovanom z mohutných trámov z červeného smreka sa nachádzal drevený sarkofág (pôdorys
2,90 × 1,70 m) s telom germánskeho kniežaťa. Hrobka bola podľa dobových zvyklostí vybavená
nábytkom, milodarmi a osobnými potrebami zomrelého. Našli sa tu železné nožnice, strieborné
šidlo s drevenou rukoväťou, bronzové a keramické nádoby, zlatý prívesok zhotovený z mince
rímskeho cisára Valensa z roku 375, a dokonca i drevené máry, na ktorých niesli zomrelého na
miesto posledného odpočinku. Skvostnými dokladmi vtedajšieho umeleckého remesla
a antického vplyvu je architektúra stavby i jej zariadenie – sústružený stôl, stolček, hracia doska s
kamennými žetónmi, a najmä honosné lôžko s pružiacim roštom z tisového dreva, obložené
strieborným plechom.
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