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HABAJ, Michal. Kambýses II. Od tradície k histórii. Krakov 2016. 

  Oponentský posudok habilitačnej práce 

 

 PhDr. Michal Habaj, PhD.  sa okrem iných tém z dejín staroveku intencionálne 

orientuje aj na problematiku Predného východu, a to z rôznych aspektov. Posudzované dielo 

teda vnímam ako logické vyústenie jeho doterajšieho bádateľského snaženia v tomto smere.  

Ústrednou postavou  monografie je Kambýses II.,  autor však už v úvode upozorňuje na to, že 

mu skôr ako o rozpovedanie životného príbehu svojho hrdinu ide o jeho poznateľnosť, 

sústreďuje sa teda na prezentáciu prameňov, ich analýzu, rôznorodú interpretáciu, začlenenie 

do kontextu a kladenie si nových otázok (s. 8). Tejto koncepcii zodpovedá aj názov diela. 

  Autor má ambíciu využiť kriticky prehodnotené pramene a zdroje na koncipovanie 

pohľadu zo širšej perspektívy, a to na rôzne oblasti života v období Kambýsovej vlády: 

vojenstvo, politika, hospodárstvo, kultúra, náboženstvo (s. 8). Veľkorysému zámeru 

zodpovedá aj košatá štruktúra práce, okrem úvodu a záveru má čitateľ pred sebou desať 

kapitol s pestrým obsahom (Pramene, Od počiatku ríše ku Kambýsovi, Život nástupníka 

trónu, Kambýsov nástup na trón, Upevnenie vlády, Zásahy do správneho usporiadania ríše, 

Zásahy do hospodárstva a ich príčiny, Etnicita, kultúra a náboženstvo, Príprava egyptskej 

výpravy, Život a smrť faraóna). Jednotlivé kapitoly sú členené do podkapitol, ktorých rozsah 

je rôzny, pri tých niekoľkoriadkových či ledva jednostranových by som zvažovala iný spôsob 

ich zaradenia do textu. Na vnútornej koncepcii kapitol sa podpísala tematická pestrosť, ako aj 

množstvo a kvalita východiskových zdrojov. Niektoré z nich sú v podstate  samostatnými 

štúdiami. 

 V takto široko koncipovanom diele je pomerne obtiažne definovať jeden prínos práce, 

lebo, úmerne spektru reflektovanej problematiky, je tých kladov viac.  

 Z môjho uhla pohľadu vyzdvihujem najmä kritickú sumarizáciu poznatkov k danej 

téme, lebo považujem v záujme pokroku bádania za prospešné, ak nie priamo 

nevyhnutné, občasné poohliadnutie sa a revidovanie súčasného stavu výskumu. 
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Výstižná je v tejto súvislosti jeho poznámka k prameňom, keď v nich (nesprávne 

a márne) hľadáme odpovede na otázky, ktoré si ich tvorcovia nekládli. Nepochopenie 

tejto skutočnosti vedie častokrát k pomýlenej interpretácii historických udalostí. 

 Oceňujem bohatý poznámkový aparát a jeho využitie na dokomentovanie tém 

načrtnutých v hlavnom texte. 

 Páči sa mi autorov štýl, vďaka ktorému je monografia prístupná nielen poučenému 

odborníkovi, ale aj po poučení túžiacemu laikovi. Pasáže vysvetľujúce autorov postoj 

nie sú pre odborníka zbytočným nosením dreva do lesa a pre laika sú dostatočné pre 

zorientovanie sa. 

 Hoci sa autor v úvode vzdal myšlienky rekonštruovať reálny obraz Kambýsa 

považujúc to za nemožné vzhľadom na povahu prameňov, ktoré sú v tomto smere 

k dispozícii, vďaka širokému rámcu rozoberaných problémov v chronologickom rámci 

presahujúcom krátku vládu jeho hrdinu sa mu to do značnej miery podarilo.  

 Záverečná kapitola je v porovnaní so širokospektrálnym záberom kapitol stručná 

(necelé dve strany, s. 161 – 162). Nepohoršuje ma to, lebo bez zbytočnej zdĺhavej 

rekapitulácie sú v nej vecne zosumarizované výstupy z predchádzajúceho výkladu. 

Pozorný čitateľ v nich vidí aj možnú cestu pre ďalšie bádanie. 

 Posudzovaná monografia je vedeckou prácou, charakterizuje však autora aj ako 

vysokoškolského pedagóga. Príkladná je jeho práca s prameňmi, ich argumentmi 

podložená historická interpretácia a korektné citovanie zdrojov.  

 

 Záver: 

 Posudzovaná habilitačná práca výberom témy, jej spracovaním, premyslenou 

štruktúrou  i rozsahom zodpovedá kritériám kladeným na diela toho typu. Navrhujem, aby jej 

autorovi, PhDr. Michalovi Habajovi, PhD., bol po jej úspešnej obhajobe udelený titul docent 

v odbore Všeobecné dejiny. 

 

Nitra, 28. 2. 2017                    prof. Janka Hečková, CSc. 

 

 


