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Předložená práce je věnována specifické problematice poměrně početného souboru 

etruských uren, jejichž provenience as následné uložení je hledáno v městech severní Etrurie 

(Voltera, Chiusi Perugia). Autorka při řešení zadání rozdělila práci do čtyř kapitol, první dvě 

jsou úvodem do problematiky a obsahují dějiny bádání a shrnutí dosavadních výsledků. Zde 

autorka zmiňuje hlavní práce, věnované problematice (Paschinger 1992; Sacchetti 2000; 

Pfiffig 1975; Camporeale 2011, ad.)   

Třetí kapitola je pak zaměřena na charakteristiku záhrobních démonů Vanth a Charúna, kteří 

byli často ve funerálním kontextu zobrazováni nejen na urnách, náhrobcích, ale také na 

bronzových artefaktech (především zrcadlech) a na nástěnných malbách v soudobých 

hrobkách. Zde uvádí dekoraci keramických nádob (amfory Gruppo di Vanth), sarkofág Hasti 

Afunei, kovová zrcadla, na kterých se vyskytují nápisy, dokládající označení zmíněných 

démonů.   

Hlavním zdrojem se, jak je uvedeno výše, autorce staly kamenné reliéfně zdobené etruské 

urny. Jejich zpracování má dlouhou tradici a díky tomu se dochovaly v mnoha případech 

jejich překresby – řada artefaktů je totiž dnes uložena v soukromých sbírkách bez možnosti 

jejich konkrétního zpracování. S tímto problémem se autorka úspěšně vypořádala a 

odpovídajícím způsobem kriticky zhodnotila jejich význam. Mezi hlavní náměty patří 

především okruhy mytologické, funerální, scény bojové a náměty související s fantastickými 

bytostmi, kde převládají gryfové a mořští démoni.  

Zobrazení Vanth je často podáno symetricky, jedná se tedy o vyobrazení, která scénu z obou 

stran doplňují a dávají jakýsi rámec. Stejně tak jsou zachyceni také další – především Charun.  

V tomto ohledu jsou přejímána stylová schémata, dobře známá z jiných oblastí, především 

řeckého světa. Ani zde však nenajdeme náměty a cykly, které by byly běžně užívány. Je 

důležité, že v úvodní části jsou zmíněny i tyto kontexty. Těžištěm práce je katalog, který 

zahrnuje jednotlivá produkční centra a především náměty, které jsou pro ně typická. V tomto 

ohledu Marína Zubajová prokázala velmi dobrý přehled a znalost problematiky. To je patrné i 

z pečlivě zpracovaného katalogu, který obsahuje grafickou, případně fotografickou 

dokumentaci.    

Hlavní částí práce je soupis uren, z jednotlivých produkčních okruhů. Zde autorka 

shromáždila 249 artefaktů, které se i přes neúplnost (nedostupnost) souboru staly 

podkladem k hodnocení. Je třeba konstatovat, že i přes výše uvedené skutečnosti práce 

přináší odpovídající vhled, znalost problematiky,  vhodné k celkovému hodnocení. Je 



skutečností, že tento typ archeologických artefaktů je obtížně hodnotitelný bez nálezového 

kontextu. Setkáváme se skutečností, že se jednalo a poměrně početnou produkci, která 

vedla k formálnímu užívání námětů, odpovídajících běžnému vkusu a objednávce. Tyto 

otázky autorka vcelku úspěšně vyřešila a navrhla v závěrečném hodnocení odpovídající 

výstupy.  

  

Závěrem mohu konstatovat, že magisterská práce Bc. Maríny Zubajové je vhodným 

podkladem pro obhajobu a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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