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Funerální náměty  v řeckém vázovém malířství 
 

 

První část práce se zabývá smrtí v řecké mytologii, podává vcelku dobrý přehled, jen bych 

uvítal, kdy byl autor přihlédl i k jiným pracím, zejména Vernantovým a Kerényiho, včetně 

slavné Kerényiho knihy s C.G. Jungem a také k standardní knize o řeckém náboženství W. 

Burkerta; aspoň jedna kapitolka by mohla být věnována i mysteriím, v souvislost s mýty o 

Koré, mj. symbolismu jejího anodu, oblíbenému námětu i na vázách ; vůbec mnohé by se 

našlo v LIMC. 

 Druhá kapitola se zabývá řeckým pohřebním rituálem, jistě oprávněně vychází 

z příručky Kurtz  – Boardman, jen pro skutečné attické pohřby bych přihlédl i k ostatním 

svazkům Kerameiku; ke změně obyčejů v geometrické době by posloužila i moje 

Homerisches Griechenland anebo kniha Morrisova. Pro jižní Itálii by aspoň zmínka mohla být 

o Paestu, kde je řada zobrazení prothese a dalších pohřebních obřadů. 

Pak pokračuje autor figurálními náměty ve vázovém malířství, zde by bylo možné 

vyjít z prvních zobrazení prothese na vázách a larnacích v LH III B-C, které jsou dosti blízké 

námětům na středně a pozdně geometrických vázách. Za zmínku by stála i klasifikace 

geometrických malířů (Coldstream, Greek Geometric pottery); zde se autor spokojil pouze s 

(jistě důležitou) Ahlbergovou. 

 Pro protoattickou  keramiku by stálo za to připomenou základní třídění J. M. Cooka, 

které  resumoval John Boardman, podobně jako  v dalších svazcích podal užitečný výtah 

z Beazleyho, ke kterému by bylo vhodné občas přihlédnout; má dobré indexy. 

V černé i červené figuře by stálo za to připomenout zobrazení mrtvých dušiček jako 

motýlů apod., pro lutrofory mohl použít i kusy ve sbírce UKA. 

 Pro jihoitalské vázové malířství mohl použít i knihu H. R.W. Smitha, kde svatební 

scény jsou interpretovány jako pohřební; sňatek lidské duše se svým géniem v době smrti. 

Překlepů jsem našel jen velmi málo, sloh je jasný, formulace většinou zdařilé, práce 

má i pěknou obrazovou přílohu. 

Vcelku lze shrnout, že jde o solidní práci na úrovni práce bakalářské, která si plně 

zaslouží, aby byla předmětem obhajoby. Poznámky recensenta se týkají spíše možného 

doplnění podobné práce příště, kdyby se autor i nadále věcí zabýval. 
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