
Medzi jednoznačné pozitíva publikácie A Reading
of the Komkom Vase považujem veľmi kvalitné prílohy,
ktoré sú rozdelené na tri časti – 1. Tabuľka slabík, 2.
Transliterácia a Transkripcia celého textu, 3. Prídavné
vysokokvalitné fotografie. Hlavne prvá príloha je veľmi
prínosná hlavne pre epigrafov, ktorí tak majú jasný
prehľad o variáciách mayského textu naprieč priesto -
rom. Súčasťou digitálnej verzie, ktorá je zavesená na
stránke mesoweb.com je aj roll-out fotografia, ktorá
ponúka čitateľom možnosť si dôkladne prezrieť vázu
a samotné glyfy vo vysokom rozlíšení.

Predpokladám, že po publikácii Chrisa Helmkeho,
Julie Hoggarth a Jaime Awe nesiahne bežný nadšenec
mayskej kultúry. Je určená hlavne odbornej verejnosti
so záujmom o epigrafiu. Keďže však kniha obsahuje
v rámci príloh aj kompletnú transliteráciu a transkrip-
ciu, robí to z nej neoceniteľnú pomôcku pre tých, ktorí
by sa chceli naučiť mayské hieroglyfické písmo čítať.

Jakub Špoták
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