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Doc. dr. Stanko Kokole 
Seminar iz umetnosti starega veka 
(seminar bo potekal v zimskem semestru 2022–2023; predavalnica 343, ob torkih, 8.00 – 11.15). 
 
 

Poantično obujanje grško-rimskega mitološkega imaginarija in 
odprta vprašanja njegove umetnostnozgodovinske intepretacije  
 
 
 
V študijskem letu 2022–2023 bo Seminar iz umetnosti starega veka posvečen načinom 
upodabljanja poganskih božanstev in drugih bajeslovnih bitij po zatonu antike. Na 
uvodni tematski sklop, ki bo namenjen seznanjanju s temeljno specialno literaturo in 
osnovnimi raziskovalmimi orodji za preučevanje grško-rimskega mitološkega imaginarija, 
se bo navezoval dosledno interaktivno zasnovani jedrni del seminarja. Slednji bo izhajal 
iz podrobnega, analitičnega in kritičnega branja odmevne sintetične študije Classical 
Mythology in Medieval Art, s katero sta Fritz Saxl in Erwin Panofsky leta 1933 odprla 
metodološko plodno (ter v naslednjih devetih desetletjih mestoma utemeljeno 
polemično) diskusijo, h kateri so pomembno prispevali tudi mnogi prominentni 
umetnostni zgodovinarji in klasični arheologi druge polovice 20. stoletja (npr. Salvatore 
Settis). O aktualnosti te kompleksne problematike nenazadnje zgovorno priča tudi 
najnovejši monografski prikaz, ki ga je pod naslovom Klassische Mythologie im 
Mittelalter: Antikenrezeption in der bildenden Kunst Ulrich Rehm objavil leta 2019.  
 

 
Seminarsko delo, čigar narava že sama po sebi terja obvezno prisotnost, bo temeljilo na 
sprotnem, rednem in dejavnem sodelovanju vseh vpisanih študentk in študentov 
vključno z obveznimi predstavitvami seminarskih nalog, ki bodo izbrane v dogovoru s 
predavateljem (gl. tudi rubriko DODATNA POJASNILA IN POSEBNA OPOZORILA spodaj).  
 
Pogoji za pristop: zunanje slušateljice in slušatelji, ki niso matično vpisani na Oddelku za 
umetnostno zgodovino, bodo ta seminar lahko vpisali le, če bodo nakjasneje teden dni 
pred začetkom predavanj v zimskem semestru študijskega leta 2022–2023 po 
elektronski pošti stopili v stik s predavateljem ter po uspešno opravljenih konzultacijah 
za pristop pridobili njegovo izrecno soglasje.  
 
Zaželena predznanja: sposobnost branja specialne literature v najmanj dveh izmed za 
antične študije ter sorodne humanistične vede ključnih večjih evropskih jezikov (poleg 
angleščine na primer tudi nemščina, italijanščina in francoščina). Kot se razume samo po 
sebi, je glede na tematiko, ki ji bo seminar posvečen, posebno dobrodošlo tudi znanje 
enega ali obeh klasičnih jezikov (stare grščine in latinščine).  
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DODATNA POJASNILA IN POSEBNA OPOZORILA 
 
Ustne predstavitve v predavalnici 
 
Seminarske predstavitve morajo biti na magistrskem študiju umetnostne zgodovine 
pripravljene skrbno in skladno z vsemi zahtevami, kakršne so v veljavi za samostojne 
prispevke na mednarodnih simpozijih stroke. Zaradi ne najboljših preteklih izkušenj s 
»prostim govorjenjem« bodo v študijskem letu 2022–2023 vse referentke in referenti ob 
projekciji ilustrativnega gradiva že na ustni predstavitvi obvezno dolžni v celoti prebrati 
že napisano osnovno besedilo svoje seminarske naloge, ki ga bodo – opirajoč se na 
seminarsko diskusijo – pred oddajo seveda še ustrezno dodelali ter opremili z 
zahtevanim znanstvenim aparatom.  
 
Obvezni končni pisni izdelek – seminarska naloga 
 
Ob doslednem spoštovanju v humanističnih vedah dodobra zakoreninjenih standardov 
knjižne zborne slovenščine mora seminarska naloga – preden bo (praviloma najkasneje 
dva tedna po predstavitvi in diskusiji v predavalnici) predložena v oceno – tako po obliki 
in jedrnati jasnosti logičnega izražanja kot tudi po dosledni notranji enotnosti 
citacijskega aparata in podnapisov k slikovnim prilogam – ustrezati krajšemu 
znanstvenemu članku. Osnovno besedilo (brez opomb, bibliografije in slikovnih prilog) 
po obsegu nikakor ne sme preseči 4000 besed (n.b. predolga in preveč gostobesedna 
besedila bodo ocenjena slabše) in mora biti zaradi lažjega vpisovanja in boljše berljivosti 
pripomb in predlogov za popravke obvezno natisnjeno z dvojnim razmakom med 
vrsticami na papirju formata A-4. Podrobnejša navodila in nadaljnja priporočila za 
pripravo seminarske naloge bodo dorečena ob prvih srečanjih seminarske skupine ob 
začetku zimskega semestra študijskega leta 2022–2023.  
 
Priporočena možnost zgodnejšega dogovora o temi seminarske naloge  
 
Glede na kronično stisko s časom za pripravo ustrezno dodelanih pisnih izdelkov v okviru 
enega samega semestra vsem tistim študentkam in študentom, ki bi to želeli, 
priporočam, da se na pogovor o izboru teme svoje seminarske naloge oglasijo na rednih 
govorilnih urah (oziroma me – v kolikor bi bile te onemogočene ali okrnjene zaradi 
takratnim zdravstvenim razmeram prilagojenih oblik študijskega procesa – kontaktirajo 
po elektronski pošti) že takoj ob začetku novega študijskega leta 2022–2023. 

  
 
Za izčrpnejše informacije se lahko na predavatelja obrnete tudi po elektronski pošti: 
stanko.kokole@ff.uni-lj.si  

mailto:stanko.kokole@ff.uni-lj.si
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a) Ožji izbor izhodiščne literature (dodatna literatura se bo navajala sproti)1 
 
 
Erwin PANOFSKY, Hercules am Scheidewege und andere antike Bildstoffe in der neueren Kunst , 
Leipzig – Berlin: B. G. Teubner, 1930 [ anastatični reprint: Berlin: Gebr. Mann Verlag, 1997; 
dostopno tudi na svetovnem spletu: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/panofsky1930 ]. 
 
Erwin PANOFSKY – Fritz SAXL, Classical Mythology in Mediaeval Art, Metropolitan Museum Studies, 
IV/2, 1932–1933, str. 228–280 [izšlo tudi kot monografska publikacija v italijanskem prevodu: 
Mitologia classica nell'arte medievale (prev. Alessandra Uncini, ur. Claudia Cieri Via), Torino: 
Aragno, 2010; v izvirniku je ta pionirska – in še danes kot poskus strnjene sinteze dotedanjih 
spoznanj obeh avtorjev temeljna – razprava dveh vodilnih umetnostnih zgodovinarjev prve 
polovice 20. stoletja dostopna v spletni bazi JSTOR].  
 
Jean SEZNEC, La survivance des dieux antiques: Essai sur le rôle de la tradition mythologique dans 
l’humanisme et dans l’art de la renaissance, London: The Warburg Institute 1940 (Studies of the 
Warburg Institute, 11); danes pogosteje konzultirani in citirani angleški prevod: The Survival of 
the Pagan Gods: The Mythological Tradition and Its Place in Renaissance Humanism and Art, 
prev. Barbara F. Sessions, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1953 (Bollingen Series, 38) 
[ta pionirski sintetični prikaz kompleksne problematike »prežitkov« poganskih božanstev v 
srednjem in zgodnjem novem veku je tako v izvirniku kot v prevodih v več evropskih jezikov na 
razpolago tudi v številnih ponatisih; angleški prevod Barbare Sessions je dostopen tudi na spletni 
strani: http://www.archive.org/details/survivalofthepag008844mbp ]. 
 
Kurt WEITZMANN, Greek Mythology in Byzantine Art, Princeton: Princeton University press, 1951 
(Studies in Manuscript Illumination, 4). 
 
Memoria dell'antico nell'arte italiana, III: Dalla tradizione all'archeologia (ur. Salvatore Settis), 
Torino: G. Einaudi, 1986 (Biblioteca di storia dell'arte. Nuova serie, 3) [dostopno: FF, Osrednja 
humanistična knjižnica, Oddelek za romanske jezike in književnosti].   
 
Memoria dell'antico nell'arte italiana, II: I generi e i temi ritrovati (ur. Salvatore Settis), Torino: G. 
Einaudi, 1987 (Biblioteca di storia dell'arte. Nuova serie, 2) [dostopno: FF, Osrednja 
humanistična knjižnica, Oddelek za romanske jezike in književnosti].   
 
Katia MAZZUCCO, Fritz Saxl: Transformation and Reconfiguration of Pagan Gods in Medieval Art, 
The Routledge Companion to Medieval Iconography (ur. Colum Hourihane),  London – New York: 
Routledge, 2017, str. 89–104. 
 
Ulrich REHM, Klassische Mythologie im Mittelalter: Antikenrezeption in der bildenden Kunst, Wien 
– Köln – Weimar: Böhlau Verlag, 2019. 

                                                 
1 Pri tistih delih, ki žal niso dostopna v matični knjižnici Oddelka za umetnostno zgodovino, je v oklepaju 
pod rubriko »dostopno« navedena tudi vsaj ena ljubljanska biblioteka, ki s to publikacijo razpolaga. 

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/panofsky1930
http://www.archive.org/details/survivalofthepag008844mbp
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b) Zlasti za evidentiranje ohranjenih antičnih literarnih pričevanj o grško-rimskem bajeslovju 
še vedno temeljni splošni mitološki leksikon 
 
Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie (ur. Wilhelm Heinrich Roscher 
[+ Konrat Ziegler]), I – VI (+ Suppl. I – IV), Leipzig: B. G. Teubner, 1884 – 1937 [dostopno: FF, 
Osrednja humanistična knjižnica, Oddelek za klasično filologijo]. 
 
c) Referenčni ikonografski leksikon mitoloških upodobitev v umetnosti starega veka 
 
Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), I – VII, Zürich – München: Artemis, 1981 
– 1994 [predstavitvena spletna stran: http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~m99/; dostopno: 
FF, Osrednja humanistična knjižnica, Oddelek za arheologijo; Biblioteka SAZU, centralna 
čitalnica]. 
 
d) Novejši ikonografski in literarnozgodovinski priročniki za preučevanje recepcije antičnih 
mitoloških snovi v srednjem in novem veku 
 
Jane DAVIDSON REID (+ Chris ROHMANN), The Oxford Dictionary of Classical Mythology in the Arts, 
1300 – 1900s, 2 zv., New York – Oxford: Oxford University Press, 1993 [dostopno: FF, Osrednja 
humanistična knjižnica, Oddelek za primerjalno književnost]. 
 
Hans-Karl LÜCKE – Susanne LÜCKE, Antike Mythologie – Ein Handbuch: der Mythos und seine 
Überlieferung in Literatur und bildender Kunst, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch 
Verlag, 1999 [dostopno: FF, Osrednja humanistična knjižnica, Oddelek za primerjalno 
književnost]. 
 
Hans-Karl LÜCKE – Susanne LÜCKE, Helden und Gottheiten der Antike – Ein Handbuch: Der Mythos 
und seine Überlieferung in Literatur und bildender Kunst, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 
Taschenbuch Verlag, 2002 [dostopno: FF, Osrednja humanistična knjižnica, Oddelek za 
primerjalno književnost].   
 
Mythenrezeption: Die Antike Mythologie in Literatur, Musik und Kunst von den Anfängen bis zur 
Gegenwart (ur. Maria Moog-Grünewald), Stuttgart – Weimar: J. B. Metzler, 2008 (Der Neue 
Pauly, Supplemente, 5) [dostopno: FF, Osrednja humanistična knjižnica, Oddelek za klasično 
filologijo]. 
 
 

e) Priročni splošni leksikon posvečen »prežitkom antike« 
 
The Classical Tradition (ur. Anthony Grafton – Glenn W. Most – Salvatore Settis), Cambridge, 
Mass.  – London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011.   

 
 
 
 


