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B. KOMORÓCZY / M. VLACH: PŘÍBĚHY CIVILIZACE  
A BARBARSTVÍ – POD NADVLÁDOU ŘÍMA

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2018, 289 strán, 1. vydanie. ISBN 978-80-7524-014-9.

Predstaviť stret a prienik rímskej civilizácie s kmeňmi 
barbarov pri jej hraniciach je pre historikov aj archeológov 
oriešok. O to viac, ak má byť téma zároveň zrozumiteľne vy-
svetlená a atraktívna pre širšiu skupinu čitateľov. Recenzovanú 
publikáciu autorov B. Komoróczyho a M. Vlacha by sme mohli 
považovať za jeden z ojedinelých a odvážnych pokusov o pred-
stavenie uvedenej problematiky zameranej najmä na prejavy 
kontaktov a situáciu v povodí rieky Moravy (dnešná Česká re-
publika, Slovensko a Rakúsko).

Text recenzovanej publikácie pozostáva z  troch hlav-
ných tematických okruhov: I. Vzestup a  pád středověkého 
Říma, II. Pod nadvládou Říma, III. Římské vojsko na našem 
území, ďalej Epilógu, Zoznamu vyobrazení a Výberu literatúry. 

Jednotlivé tematické okruhy postupne vytvárajú mo- 
zaiku informácií, vďaka ktorým sa čitateľ dozvedá viac od čias 
ab urbe condita. V pomerne komplikovaných historických ob-
dobiach (napr. kríza rímskej republiky) autori opodstatnene 
a komplexne opisujú dianie v spoločnosti, ktoré viedlo k zá-
sadným zmenám. Pri interpretácii niektorých udalostí (napr. 
Spartakovo povstanie) ponúkajú historický pohľad jednoznač-
ne prekonávajúci post-marxistických autorov, na ktorých sme 
boli v  dejinách Ríma ešte donedávna zvyknutí. V  texte je 
zároveň badať, že autori majú o problematike hlboké znalosti, 
avšak nemôžu ich všetky vzhľadom na rozsah publikácie spo-
menúť. Toto zostručňovanie je namieste, aj keď v niektorých 
prípadoch spôsobuje až príliš skreslený pohľad (napr. na vládu 
cisára Nera sú vyčlenené 3 riadky). Celý tematický okruh je 

primeraným hutným prehľadom, ktorý je zároveň pilierom pre zvyšok publikácie. Skvelou pomôckou čitateľom je pre-
hľadný zoznam rímskych cisárov s ich portrétmi (str. 49-53), uzatvárajúci prvý okruh. 

Druhý, rozsahom najväčší, tematický okruh „Pod nadvládu Říma“ predstavuje v úvodnej podkapitole fenomén 
rímskych provincií - ich vznik (odvolávajúc sa na predchádzajúci historický vývoj), vývoj a významné zmeny v ich orga-
nizácii. Nasleduje chronologicky zoradený zoznam rímskych provincií (od Sicílie po Assyriu) so sparťanským výpočtom 
významných historických udalostí, centier a organizačných zmien. Ďalšie kapitoly postupne predstavujú rímsku armádu, 
vojenskú stratégiu na hraniciach, pri budovaní táborov, ale aj život na podrobených územiach, romanizáciu obyvateľstva, 
formovanie miest a významné hospodárske výdobytky „civilizovaných“ Rimanov (cesty, peňažný systém). Neľahkú úlohu 
mali autori aj v záverečných dvoch podkapitolách, kde sa na primeranom, ale stále pomerne skromnom priestore venu-
jú rímskemu náboženstvu a  jeho premenám („Projevy duchovní transformace“) a spoločnosti („Populace, spoločenské 
struktury a jejich proměny“). V období rímskej „globalizácie“ neopomenuli, ba dokonca primerane zdôraznili, vplyv Blíz-
keho východu a Egypta v náboženstve podunajských provincií. Zaujímavým prínosom sú aj autorské mapy dokumentujú-
ce osídlenie Rímskeho impéria aj problematiku priestorovej modelácie tohto osídlenia.

Posledný tematický okruh „Římské vojsko na našem území“ sa venuje problematike markomanských vojen, dokla-
dom aktivít pri Mušove, krátkodobým rímskym táborom či historickým prameňom spomínajúcim konflikty. Jednotlivé 
podkapitoly sú doplnené vyobrazením archeologického a historického materiálu, množstvom autorských rekonštrukcií 
(napr. kúpele, usporiadanie miestností v nich..) a mapami dotknutého územia. Výber korešponduje s textom a vhodne ho 
dopĺňa, vďaka čomu sa čítanie publikácie dostáva ďalší rozmer. Autori využívajú informačný potenciál archeologického 
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a antropologického materiálu a v podkapitole „Bruttius a jeho spolubojovníci“ čitateľovi naznačujú príbehy, ktoré sa na 
Morave mohli odohrať (kostra muža z Hradiska, Bruttius,..). Autorka recenzie práve v tejto časti mimoriadne postrádala 
poznámkový aparát (absentujúci v celej publikácii) – pomocou neho mohol čitateľa získať viac informácií a detailov.

Záver publikácie (Epilog) je zamyslením autorov, a  zároveň stručným chronologickým exkurzom myšlienkami, 
ktoré autorov zaujali. Tí sa rozhodli neplávať automaticky s prúdom „overených“ historických myšlienok a citátov antic-
kých autorov a prinášajú vlastné myšlienky, názory a úvahy. Čitateľ s nimi môže aj nemusí vždy súhlasiť, no aj tu sa dozvie 
zaujímavé detaily k vytvoreniu pomyselnej skladačky o príbehu našej časti Európy. 

Autori recenzovanej publikácie sa pri zostavovaní publikácie zamerali pravdepodobne viac na širšie spektrum či-
tateľov, než úzky okruh vedeckých pracovníkov. Zrozumiteľnosti a názornosti monografie to jednoznačne prospelo. Text 
má vysokú informačnú hodnotu a pozorného čitateľa môže tak nasmerovať k ďalšiemu hľadaniu. Grafická úprava knihy je 
príjemným oživením textu. Použité vyobrazenia sú mostom medzi súčasnosťou a minulosťou a svojou názornosťou vhod-
ne dopĺňajú informácie v texte. Snáď názornosť tohto spracovania pomôže aj širšiemu okruhu čitateľov pochopiť a lepšie 
porozumieť významu historického a archeologického dedičstva, potrebe jeho neustáleho skúmania a dokumentácie. 

„Príbehy..“ sú prerozprávané autenticky, s porozumením a snahou o čo najlepšie ilustrovanie témy čitateľovi. Za-
slúžia si, aby sa čítali a rozprávali ďalej.

Miroslava Daňová
Katedra klasickej archeológie, Trnavská univerzita v Trnave 
Autorka prednáša predmet Rímske dejiny a zaoberá sa problematikou rímskeho vplyvu v germánskom prostredí z pohľadu 
materiálnej kultúry


