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Rukopis predloženej dizertačnej práce obsahuje 193 strán, v rámci nich 20 tabuliek
s vyobrazeniami mincí. Niektoré obránky, mapy agtafy, váčšinouprevzaté z literatúry, sú
zarudené do textu. Dóležitou súčasťoupráce je katalóg v kvalitnej úprave, s prehťadom
strieborných mincí východo- azátpadorimskych cisarov zkonca4. az 5. storoěia,
príslušníkovcisárskych rodín, s ich stručným životopisom. Pos§.tuje informácie o
nomináloch (argenteus, miliarensa, multipla, prípadne demi-argenteus) zoradených podťa
mincoÝní a rokov razby, s legendami a opisom ikonografie. Doplňajú ich značky mincovní
a odvolávky na literatúru. O katalóg, tak ako aj o prehťad doterajšíchnálezov,
s dókladnou znalosťou literatúry k danej téme, autor opiera teoretickú časťsvojej ďizertácie.
Ako vyplýva z jej nánvu zaoberá sa neskororímskym mincovníctvom - razbou zo
striebra. Táto téma nebola dosiať v našich oblastiach, teda na ízemiachokolo stredného
Dunaja, vzh]]adom na minimálny počet náIezovýchexemplarov ,vo výraznejšej pozornosti
numizmaticko-historického bádania. Urěitú rolu zohrali pri tom aj odlišnéhistorické pomery
v sledovanom období,nežv zápaďoeurópskych krajinách, na ktoré sa dizertačnápráca
zameríava.
Autor si ako jeden z ciefov výýčil sumarizáciu doterajších výsledkov bádania
o neskororímskom mincovníctve zo striebra. Na tomto základe sa rozhodol revidovať
existujúce názory a predložiť vlastné nové zistenia. Pri riešení nastoleného problému, ako
sánl;vádza v kapitole o zvolených metodických postupoch a ako je to aj z prácd jednoznačne
zrejmé,vychádzal z dostupných katalógov rímskych mincí (najmá zkatalóguRlC 10). Do
úvahy bral aj novšiu numizmatickú spisbu na danú tému, aako zdirazňuje opieral sa o
vlastné štúdiumv knižniciach amuzejných zbierkach. Pre informáciu by bol dóležitý prehťad
týchto inštitúcií.Zhsatkej informácie o navštívených miestach sa totiž ukazuje, že záujem
autora sa koncentroval predovšetkým nazápadoeurópske inštitúcie,len výnimočne prekročil
v}chodnú hranicu Českej republiky. Aj tu sa totiž mohol oprieť napr. o katalóg J. Militkého
(Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí v Čechách, Praha 20t3),aj keď len
celkom výnimočne zaznamenáva strieborné razby zo sledovaného obdobia. V stredobode
záujmu F. Gambacortu bola však predovšetkým britská a vóbec západoeurópska literatúra, čo
je do istej miery pochopiteťné vzhťadom na koncentráciu nálezov strieborných
neskororímskych mincí v týchto oblastiach. Vynára sa však otžnka, ako by sledovaný problém
ovplyvnili náIezové, resp. zbierkové exempláre uloženév národných, alebo aj v niektorych
regionálnych múzeách, napr. vo Viedni, Budapešti, Bratislave, vo Varšave a v iných stredo- a
východoeurópskych oblastiach, resp. aj literatura k danej problematike (mám na mysli napr. aj
edície Fundmúnzen der rómischen Zeit alebo Tabula Imperii Romani). Iste by bolo prínosné
kvantitatívne i kvalitatívne porovnanie neskororímskych mincí z obidvoch oblastí. V katalógu
autor síce wádzazliteratiry získanéinformácie o nepočetných neskororímskych
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striebomých minciach z Rakúska, Srbska, či Bulharska, z Rumunska, dokoncaq z Arménska
azínýchkrajín bývalého Sovietskeho zvázu, ide však zrejme len o sporadické zmienky, teda
nie o systematické sledovanie literatúry, či zbierok v stredo- a východoeurópskej oblasti.
V konečnom dósledku autor si v rámci dízertácie talito cieť ani nevytýčil.
Vysvetlenie problematiky striebra v neskororímskom mincovníctve poskYuj e
zaujímavo koncipovanápwá kapitola predloženej práce. Opiera sa o konštatovanie, že
koncom 4. a v priebehu 5 . stor. sa striebro z razby mincí takmer vytratilo. Autor to správne
zdóvodňuje,ruj,rná zložitoupolitickou situáciou v Impériu a v jeho satelitoch, nájazdmi
kočovníkov z Azie do Európy, stratou kontroly nad zdrojmi striebra v oblastiach jeho
výskytu. Teda nie úbytkom prírodných zásob tohto drahého kovu. Poukazuje ale na prax,
v rámci ktorej sa nedostatok striebra, a to nielen v mincovníctve, ale aj v umeleckoremeselnej výrobe riešil recykláciou strieborných predmetov a mincí. Tento proces autor
dokumentuj eprezentáciou hromadnýchnáIezov s obsahom honosných strieborných nádob a
mincí, ingotov alebo tzv. sekaného striebra. Opiera sa predovšetkým o depoty zo
severozápadnej Európy azBritánie,keďže tam sa zaznamenáva ich najváčšia koncenttácia.
Pre zaujímavosť možno ale pripomenúť, že nedostatok striebra pociťovalo v tom čase aj
osadenstvo v oblastiach stredo- a východoeurópskeho barbarika, keď tu zoluali hlavnú úlohu
germánske etniká. Svedčia o tom hromadné nálezy, v ktorych boli zastúpené rózne strieborné
predmety, najmá ozdoby, datované do konca 4. ado zaěíatku 5. stor. po Kr., a to spolu
s rím5kymi mincami z2. stor. po lfu. (pozri napr. Kolníkoviá/Pieta: Spátrómische und
vólkerwanderungszeitliche Mtinzhorte und andere Múnzfunde im nórdlichen Karpatenbecken.
In: Byzantine Coins in Central Europe between the 5th and 1Oft Century. Kraków 2009,II7132). Kvalitné staré rímske denáre tu zrejme slúžiliako zdroj striebra pre remeselnú výrobu.
V Impériu, ako autor zd}razřtqq striebro sa v 5. stor. vzhťadom na vysokú cenu stalo
prestížnyrnkovom. Strieborné mince nadobudli exkluzívne postavenie, autor ich označuje
ako "celebritné*. Zo striebra sarazili mince pre rózne slávnostné príležitosti. Zároveň si ale
sám kladie otázku, či takéto vzácne exempláre skutočne boli roztavované na remeselné
využitie. Odpoveď by podťa neho mohli poskytnúť metalografické analýzy mincí
a strieborných predmetov z určitéhonálezového celku. No ani takýo postup nemusí priniesť
žiadany výsledok a nie vždy smeruje k riešeniu daného problému (depot m6že obsahovať iné
mince, nežtie, ktoré po roňaveni boli použiténa zhotovenie spolu ukrytých predmetov).
Ďalšízaujímavý problém pertraktovaný v práci v samostatnej kapitole sú orezané
neskororímske striebomé mince zastúpené najmá v britských hromadných nálezbch.
Pozoruhodné je upozorneníe,žeorezávanie mincí nie je jednoznačne britský fenomén, ako sa
v literature predpokladá.Možno súhlasiť, žetakáto prax sa realizovalaaj inde v Impériu, resp.
aj v iných stredoeurópskych komunitách s vlastnou razbou mincí. Autor prináša prehťad
bohatej literatury a róznych náuorov na tento fenomén (zisk striebra, vyrovnanie váhového
štandardu zlataastriebra, nový nominál demi-argenteus). Argumentuje aj zmienkami
v písomných prameňoch. Vyvodzuje znichzáver, že ,,tento nezákonný postupoo bo1 rozšírený
v celom Impériu, rímski cisari proti tejto praxi vydali niekoťko zakonných opatrení. Zároveň
konštatuje, že orezával sa len argenteus, vzhťadom na vysokú produkciu na začiatku 5. stor.,
len výnimočne sa zisťujú orezané miliarense.
Kapitola o metrológii, kvalite striebra použitéhonaruzbu mincí, o jednotlivých
nominálových druhoch poskytuje učebnicový prehťad problematiky anáIežitý rozsah
informácií.
Osobitnú kapitolu v práci predstavujú úrrahy o hromadnýchnálezoch neskororímskych
striebomých mincí vrátane iných cenných predmetov. Autor oprávnene nesúhlasí so
všeobecne platným vysvetlením dóvodov ich ukývania, atojedine v dósledku určitého,
najmá vojnového nebezpečenstva. Jeho kategorizácia hromadnýchnáIezov podťa
chronologického rozsahu mincí zastúpených v depote (veťký chronologický rozptyl : dlho

zhromažďované úspory,malý chronologický rozpty|: náhodne stratená peřnžnásuma), je
síce logicky zdóvodnená, no tiež nemusí mať všeobecnúplatnosť. Ako sám napokon správne
zdirazňuje,každý depot treba interpretovať osobitne, napozadí regionálno-historického
a chronologického hťadiska, Zmieňuje sa aj o votívnych depotoch, najmá v britskom
nálezovom prostredí, i keď existujú aj v iných oblastiach.
V súvise s hromadnými nálezmi neskororímskych mincí a iných predmetov si autor
kladie aj otázku ich nerovnomerného výskytu. Prevahu taúzemízžtpaďnýchprovincií Impéria
oproti qichodným zdóvodňuje nerovnakou úrovňou ich odkryvu a následného výskumu.
Poukazuje na zákonom umožnenépoužívaniesúkromných detektorov v Britrinii, na
ohlasovanie nálezových súborov nálezcami, na tradície v ich zverejňovaní. Tieto postupy,
podťa neho, na izemí bývalých východných provincií značne absentuj ú.
Autor naznačil aj úlohu mincí v pohrebných praktikách obyvateťstva neskorej antiky,
najmá u baltských spoloěenstiev. Možno tu podotknúť, že zlryk ukladať k mftvemu mincu, či
už v apotropajnej funkcii, ako Charónov obolus, alebo na zdóraznenie spoločenského statusu
pochovaného, sa uplatňoval aj u mnohých iných spoločenstiev. Navyše náIez mince v hrobe
z dnešného hťadiska plní aj dóležitú datovaciu funkciu. V nedávno odkrytom hrobe
vandalského náěelníka v Poprade-Matejovciach na severnom Slovensku sa našlazlatáminca
cisára Valenta s uškom na zavesenie, razba v Trieri v rokoch 367-375. Z hťadiska
interpretácie spíňa niektoré vyššienaznaěené funkcie. No najmá posky.tuje terminus post
quem pre datovanie tohto výnimočnéhohrobu (Pieta, K.: Das germanische Fi.irstengrab von
Poprad-Matejovce. In: Glaube, Kult und Herrschaft. Phánomene des Religiósen im 1.
Jahrtausend n. Chr. in Mittel- und Nordeuropa. Frankfurt am Main 2009,I0]-I20).
Yýrazný vstup zlata do rímskeho mincovníctva v 5. stor. autor dokumentuje údajmi
z písomných prameňov a na základe hromadných nálezov solidov. Vo veťkej miere
predstavujú subsidie Rimanov nájazdnikom, ohrozujúcim Impérium. Iš1o najmá o Hunov,
ktoým rímski cisári vyplácali vysoké čiastky razeného zlata za zachovanie mieru, za
vykupovaníe zqatcov, ako autor v tejto kapitole zdfuazíuje. Bolo by ma potešilo, keby bol
v tejto súvislosti spomenul ďvavýznamné hromadné náIezy solidov zuzemiaokupovaného
Hunmi, jednak z maďarského náleziska Szikáncs (Bíró-Sey, K.: Der Solidus-Fund von
Szikáncs aus dem 5. Jahrhundert. Numizmatikai Kózlóny 74-75,1975-1976,7-Ig),jednak
zBine najužnom Slovensku (Kolníková, E.: Der Fund spátrómischer Solidi in Bíňa, Bezirk
Novó Zámky. Numismatický sborník 10, 1968, 5-50). Sú totiž vyrazným svedectvom
politických pomerov v dobe Attilových výbojov.
Summa summanrm,prácapredstavuje dóležitý súhm problematiky neskororímskeho
strieborného mincovníctva. Práve preto by bolo užitočnézverejniť ju vcelku alebo aspoň
v skrátenej forme, či po častiach, v niektorom domácom numizmatickom periodiku.
Znamenalo by to okrem iného aj upozornenie správcov verejných zbierok, ale i zberateťov,
aby skontrolovali svoj numizmatický fond a presvedčili sa, či nevlastnia aj mince tohto druhu.
Mohli by tak danú tému obohatiť o nové poznatky.
Budúcnosťukéůe,v prípade že rukopis bude zverejnený, ako na kritickú analýzu
problematiky a na nové nžuory autora zareagllji špecialisti na neskororímske strieborné
mincovníctvo. Predpokladrám však, že autor bude v štúdiutejto témy naďalej úspešne
pokračovať a obohatí ju ďalšími novými bádateťskými výsledkami.

Predloženúdizertáciu Federica Gambacortu hodnotím pozitívne a odporučam ju prijať
k obhajobe.
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