
Oponentský posudek disertační práce 

Mgr. Emmanuela Mory Iglesiase 

"Die Ursachen des Dritten r6misch-makedonischen Krieges" 

Téma clisert.ační práce je zvoleno velmi dobl"'e. Když začal 

Polybios za nedobrovolného pobyt.u v Římě psát. své Dějiny~ 

uvedl hned na počátku tohoto díla, že má v úmyslu vylíčit, 

"jak se Říman5m podařilo ovládnout. v pr5běhu necelých padesát.i 

·tří let. t-éměi"" celý obydlený svět.". To znamená, že se v pt)vodní 

koncepci zabýval obdobím 220-168 př.Kr. Do něho spadá rozhodné 

st.řet.nut.í mezi Římem a Kart.ágem v druhé punské válce a vi;:echny 

t.i"'·i války makedonské. Vít.ězst.vím nad Perseem byla římská 

hegemonie upevněna. 

Mgr. E. M. Iglesias zvolil pro analýzu příčin třetí 

makedonské války neobvyklý post.up. Jeho met-odickým vzorem se 

st.al spis T. G. Allisona a Ph. Zelikowa z roku 1999, v němž 

t.i t.o aut.ol"i poclrobi 1 i rozboru t.zv. kubánskou krizi, k niž 

došlo v roce 1962 mezi oběma svět.ovými mocnostmi. Při t.om 

ovšem t.ent.o model modifikoval a přizp5sobil jej poměr5m, jaké 

panovaly v ant.ickém svět.ě ve 2. st.olet.i př. Kr. Hlavní 

pozornost. věnuje ot.ázce (lt.očné a obranné války. 

Systematicky pojednává o písemných zprávách týkajících se 

vzniku tl"'etí makedonské války, zejména o svědectví jejího 

současníka Polybia a o údajích Tita Livia, jenž z jeho výkladu 

vydat.ně čerpal. D5kladně se zabývá rozsáhlou odbornou 

lit.erat.urou, přede-vším názory aut.or-5 nedávné doby, E. Badiana, 

W. V. Harrise, F. W. Wal.banka a dalších .badatelO. Podrobně 

analyzuje nápis z Delf z roku 171 př.Kr .• v němž Římané 

obviťiuji Persea z nepřát.elské činnost-i. Text. t.ohot.o nápisu. 
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není však uveden jen '" druhém svazku základní edice 

'v/. Di t.t.enbergera~ Sylloge inscript.ionum Graecarum~ Lipsiae 

1917~ 643~ nýbrž t.aké v edici R. K. Sherka~ Roman Document.s 

irom t.he Greek East.~ Balt.imore 1969~ 40 B. 

Významná úloha p~ipadla ve st.~etnut.:í mezi Římem 

a makedonským královst.v:ím ~ímským inst.i t.ucim, p~edevěim senát.u 

a comit.i:ím. Zvláět.~ ocei"iuji podrobnou anal;,5-zu zájmťl 

jednotlivých patricijských a plebejských rodin. Tento aspekt 

rozboru p~:í~in vzniku t~et:í makedonské války pokládám za 

hlavní přínos p~edložené disert.ačni práce. V~:Tklad je dopln~n 

poclr·obn~?m v:,:T~t.em ~imských ú~edníkťl, kt.e~i v t.omto období 

pťlsobili. 

Římany vedla do války snaha o upevn~ní své hegemonie na 

Balkánském poloostrově~ kt.erou získali vít.~zstvím nad 

Perseovým ot.cem Filipem V.~ i t.ouha po bohaté ko~ist.i a po 

ovláclnut.:í makedonských st.~íbrn~:Tch dolťl. K t.omu je možno 

p~ipomenout., že v Liviov~ popisu t.~ídenního t.ri1..uniu Tit.a 

Quinctia Flaminina ve druhé makedonské válce se objevuje velké 

množst.ví um~leckých p~edm~tťl, zlat.a a st.~íbra. A podobn~ t.omu 

bylo i po v:ít~zst.ví v t.~et.í makedonské válce. Lucius Aemilius 

Faull us dal clo Říma odvést loď plnou drahocenn~:Tch umE:Heckých 

památ.ek. 

E. M. Iglesias uvádí, že p~i vzniku t~etí makedonské 

válk:/ pťlsobila celá ~ada iakt.orťl a připomíná t.aké, že Perseus 

si byl v~clom mocenské p~evahy Římane a cht.~l se válce vyhnout .. 

Římané nezapomn~li Filipovi V., že po bit.v~ u Cann uzav~el 

spojenectNí s Hannibalem a senát po vit~zství v druhé punské 

válce prosadil - p~es odpor comit.i:í a nechut! ~ímského lidu 

vy~erpaného dlouhou válkou proti Kartágii"ianťlm - vyhlášeni 

druhé makedonské války. Podobně t.omu bylo i p~i vzniku t.~et.í 
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makedonské války, kdy prot.i Perseovi 'lYst.upoval v Řím~ 

pergamský král Eumenés II. E. ?1. Iglesias t.aké právem odmítá 

pomluvy ši'f'ené achajským předákem Kallikrat.em, jenž již dříve 

akt.ivn~ podporoval 'f'imskou hegemonii na Balkánském poloost.rově. 

Ponechávám stranou gramat.ické chyby nE:imeckého t.ext.u 

a čet.né "p't'eklepy". VE:it.ší pozornost. mE:ila být. věnována seznamu 

1 i t.erat.ury. 

Předložená disert.ační práce je cenným příspěvkem 

k poznání příčin závěrečné fáze konfliktu mezi Římem 

a makedonským král ovst.vím. Doporučuj i prot.o, aby ?1gr. E. ?1. 

Iglesiasovi byla na základě obhajoby udělena vědecká hodnost. 

PhD. 

V Praze, dne 24. dubna 2008 

Prof. PhDr. Pavel Oliva, DrSc. 
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