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   Období pozdní antiky je v posledních desetiletích stále přitažlivějším tématem. Je to dáno i 

skutečností, že v dnešním turbulentním, politickými, migračními i ekonomickými krizemi 

zmítaném světě se stále více odkazuje na pozdní antiku jako období velké civilizační krize a pojem 

„syndrom starého Říma“ se přesunul z akademických kruhů a odborných prací do kavárenské 

esejistiky i tuctovější žurnalistiky a hledání více či méně laciných analogií se současností se stalo 

tématem spíše polovzdělaných žurnalistů. O to více je zapotřebí vrátit toto téma zpět na 

akademickou půdu, věnovat mu seriózní výzkumné úsilí a oprostit od laciných aktualizací, aniž 

bychom ovšem chtěli snižovat jeho aktuální přínos pro porozumění současnosti. Práce Marka 

Babice k tomu má ty nejlepší předpoklady. Autorova publikace plně zapadá do tradice slovenské a 

české historiografie, v níž mají práce o pozdní antice dlouhou tradici (Mária Novotná, Jarmila 

Bednaříková, Jan Burian, Josef Češka). Tento dlouhodobý a zvýšený zájem o pozdní antiku 

v českém a slovenském prostředí – a to i za situace, kdy v období reálného socialismu společnost 

nevěnovala klasickým studiím zdaleka takovou pozornost, jakou by si ve Střední Evropě zasloužila 

– možná vyplývá i z toho, že právě v období pozdní antiky se na slovenském, a do jisté míry i na 

českém území intenzívně uskutečňoval kontakt s antickým světem, který zde po sobě zanechal 

hmotné a archeologické památky. 

   Marek Babic ve své práci podává syntetický nástin období pozdní antiky, kterou v souladu se 

zavedenou chronologií vymezuje léty 284-476, samozřejmě s přesahy před/za tyto mezníky, 

přičemž vhodně připomíná i taková pojetí pozdní antiky, která její hranici posouvají výrazně dále 

(Pirennova teze – str. 233). Zpracovávané téma je předmětem dlouhodobého zájmu autora, který se 

zračí jak v dlouhé řadě publikovaných odborných studií, tak referátů na odborných konferencích i 

odborných zahraničních stáží věnovaných výzkumu v dané oblasti. Předložená práce vznikla v 

průběhu autorovy odborné stáže na Faculty of Classics univerzity v Cambridgi.   

     Disertační práce je syntetickou monografií opírající se o promyšlenou metodologii. Autor 

vychází z mimořádně rozsáhlého souboru primárních pramenů latinských, řeckých, hebrejských, 

syrských i relevantní domácí a především zahraniční, zejména anglické, německé, francouzské, 

italské a španělské sekundární literatury. Práce je nadstandardně rozsáhlá, tvoří ji 331 stran 

autorského textu. Vzhledem k syntetickému charakteru práce je tento rozsah práce adekvátní – 

žádná část práce není nefunkční či obsahově prázdná. V úvodní kapitole autor vysvětluje proměny 

chápání pozdní antiky od osvícenství až po současnost a proces tematizace pozdní antiky jako 

svébytného historického fenoménu. V následující kapitole autor velmi pečlivě analyzuje prameny k 

období pozdní antiky, a to jak z hlediska historiografického, tak literárně historického. Zvláštní 

podkapitolu potom věnuje historiografii pozdní antiky, která má specifický význam nejen ve vztahu 

k dané epoše, ale zaujímá i přelomové postavení jak ve formálním, tak obsahovém chápání 

historického díla (forma světové kroniky). V následujících kapitolách potom chronologicky probírá 

historický vývoj od nástupu Diokleciána na trůn a formování tetrarchie až po sesazení posledního 

římského císaře germánským náčelníkem Odoakerem. Historický vývoj chápe komplexně, nenabízí 

pouze pozitivistický souhrn historických faktů, ale analyzuje i sociální a ekonomické dějiny a pro 

dané období příznačné fenomény, jako jsou christianizace, setkávání a potýkání antického světa s 

barbary a formování Byzance. Takto autor vytváří skutečně plastický obraz pozdní antiky, kterou 

díky jeho multidimenzionálnímu pohledu můžeme vnímat nejen jako jakési mezidobí mezi antikou 

a středověkem, ale skutečně svébytnou a samostatnou epochu sui generis. Z tohoto chronologicky 



pojatého historického výkladu se vydělují kapitoly věnované literatuře a architektuře, které autor 

chápe jako „vlivná média antického světa“ (str. 22) a kapitola věnovaná situaci v středním Podunají. 

Volba této kapitoly je logická vzhledem ke slovenské čtenářské obci, které takto konkrétně 

přibližuje vliv antické kultury na vlastním území. Kapitola navíc vhodně akcentuje nové 

historiografické i archeologické objevy. Za velmi vhodnou považuji i stručnou, leč hutnou kapitolu 

rozebírající otázku zániku římské říše (231-234). Oceňuji, že autor v této souvislosti projevuje 

otevřenost, nevyzvedá jedinou teorii a nenabízí žádný závazný zjednodušující výklad tohoto 

mimořádně komplexního jevu, zdůrazňuje pestrost a variabilitu teorií a implicitně tak upozorňuje na 

synergii více faktorů vedoucích ke kolapsu Západořímské říše. Tuto střízlivou objektivitu prokazuje 

i v hodnocení některých výjimečných, leč kontroverzních osobností, např. v případě Iuliana 

Apostaty (str. 111-112).   

   Význam a přínos práce Marka Babice spatřuji hned v několika skutečnostech. Jedná se o 

nejnovější a po delší době jedinou práci v českém a slovenském prostředí, která systematicky 

mapuje období pozdní antiky. Práce prezentuje nejnovější poznatky v dané oblasti a autor současně 

formuluje vlastní samostatné závěry. Velmi oceňuji autorovu schopnost z množství pramenů 

formulovat klíčové teorie a současně řešit i velmi detailní otázky včetně historicko-demografických, 

např. problematiku počtu příslušníků migrujících kmenů (str. 225). Zvláštní uznání si zaslouží 

komplexita použitých zdrojů i hloubka jejich analýzy založená na autorově solidní znalosti 

klasických jazyků, řadu autentických pasáží z antických zdrojů autor cituje, čímž svůj výklad 

oživuje a názorně ilustruje vhodnými příklady. Velmi bych se přimlouval za překlad práce do 

dalších jazyků, neboť podobné syntetické práce o pozdní antice akcentující nejnovější pohledy jsou 

výrazně vzácným zjevem nejen ve středoevropském prostředí. To by se navíc vedle recepce 

nesporně kvalitních prací renomovaných autorů, jako jsou Bryan Ward-Perkins a Peter Brown, mělo 

stále více spoléhat na badatelské vlastní síly a vyvarovat se vlivu s až nekritickým nadšením 

překládaných autorů typu Michaela Granta, kteří sice čtivou formou, ovšem bez hlubšího 

odborného zakotvení, sugerují čtenáři velmi subjektivní a diskutabilní teorie, které jsou rozhodně 

vzdálené tacitovskému sine ira et studio. Zodpovědně mohu konstatovat, že s výjimkou Zániku 

antického světa Josefa Češky (Vyšehrad, 2000) v českém a slovenském prostředí v novém miléniu 

podobně komplexní a kvalitní publikace věnovaná pozdní antice nevyšla. 

   Práci příznivě hodnotím i po formální stránce. Ačkoliv se jedná o striktně odbornou práci, 

publikace je uživatelsky velmi přívětivá, takže ji lze s prospěchem využít i jako studijní příručku s 

vysokou přidanou didaktickou hodnotou. Ostatně v kursech věnovaných dějinám pozdní antiky na 

brněnské Masarykově univerzitě je recenzovaná publikace zařazena do povinné literatury. 

Názornost publikace zvyšují shrnující přehledové tabulky a poměrně bohatý obrazový doprovod – 

fotografie, mapky, nákresy, ilustrace. K přehlednosti monografie přispívá i bohatý rejstřík, seznam 

zkratek stejně jako promyšleně strukturovaná bibliografie. Uznání si zaslouží i fakt, že v části 

věnované antickým pramenům nalezneme i abecedně seřazené medailony všech citovaných autorů 

doplněné i přehledem edic jejich děl a jejich dostupných překladů do slovenštiny a češtiny. 

   Vůči práci Marka Babice nemám žádné zásadní kritické výhrady. Dovoluji si pouze polemizovat s 

některými tvrzeními autora. Iulianova opatření ve prospěch měst bych nehodnotil jako projev 

císařovy sentimentality a naivity (str. 105), kterou tento vládce projevoval např. ve své náboženské 

politice, ale naopak prozíravosti a snahy sociálně i ekonomicky podpořit upadající střední vrstvy 

tvořící základ stability antické společnosti a státu. Postupná ruralizace a následná feudalizace 

společnosti v důsledku sociálně-ekonomického úpadku měst byly sice v dané době neodvratným, 

nicméně výrazně negativním jevem a jakoukoliv snahu tomuto zabránit lze hodnotit jako nesporně 

progresívní a odvážný reformní krok. Ostatně pauperizace středních vrstev je v západní společnosti 

nanejvýš aktuálním problémem i dnes. Stejně tak bych teorii o intoxikaci římské společnosti v 

důsledku používání olověných trubek neřadil do skupiny recesistických teorií kolapsu západořímské 

říše (str. 231). Olovo a jeho praktické využívání v každodenním životě představovalo v antice 

komplexní problém. Nešlo jen o potrubí, ale i těžbu a tavbu olova, a dokonce i používání psacích 

olůvek a olověných nádob, na jehož neblahé důsledky upozorňují už antičtí autoři včetně Plinia 



Staršího. Na toto téma byla uskutečněna řada seriózních výzkumů (k tomu více Navrátil, T. - 

Rohovec, J. Olovo. Těžká minulost jednoho z těžkých kovů. Vesmír č. 9/2006, ročník 85). Z nich 

samozřejmě plyne, že nelze hovořit o nějaké plošné otravě celé římské společnosti olovem, ale 

rozhodně dílčí environmentální problém používání olova představovalo, tak jako ostatně, a to 

v daleko větší míře, i po většinu 19. a 20. století. A není bez zajímavosti, že teorie ekologa z 

Michiganské univerzity Jerome Nriagu o intoxikaci Římanů olovem, byť se v plném rozsahu 

neprokázala, přispěla k dnešním veskrze pozitivním snahám eliminovat olovo a jeho sloučeniny z 

našeho životního prostředí, což se projevilo již před lety např. zavedením bezolovnatého benzínu. 

Uvedené připomínky ovšem nechápu jako kritiku autorových tvrzení, ale spíše jako impuls k další 

diskusi o zmíněných otázkách, která zůstává stále otevřená.   

   Závěrem shrnuto, habilitační práci Marka Babice považuji za příklad nejen mimořádně  poctivé, 

ale nadstandardně kvalitní vědecké práce, která by mohla sloužit jako příklad excelentní práce 

v oboru historie. Autor prokázal schopnost samostatné analýzy historických pramenů, realistické 

interpretace těchto pramenů a kritického přístupu k nim a tvůrčí vědecké syntézy a formulování 

vlastních závěrů. Nespornou vizitkou kvality práce je fakt, že vyšla v renomovaném nakladatelství, 

které vydalo již více titulů věnovaných starověkým dějinám. Vzhledem k výše řečenému habilitační 

práci Marka Babice plně a s tím nejlepším svědomím doporučuji k přijetí jako důstojný podklad pro 

habilitační řízení a pro udělení titulu docent. 

  

 

 

 

Doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.                                                                    V Brně, 22. února 2017 

 

 

 

 


