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Recenzjapracydoktorskiejmgr JustynyDworniak:Wizerunek
Medeiw greckim
malarstwiewazowymod VII do IV w. p.n.e.na podstawiezabytk6warcheologicznych
wystqpujqcych
na terenachEtrurii,Attykii MegaleHellas.
Przedlo2ona
do recenzjidysertacja
liczy297strontekstu,w kt6rywlqczon6137
ilustracji.Do pracydolqczonor6wnie2czterytabelezawierajqce
odpowiednio:
sprs
2r6del literackich,katalogmotyw6ww malarstwiewazowymskorelowanych
ze
2r6dlamiliterackimi,katalogzabytk6woraz katalogscen zwiqzanychz innymi
tradycjami
dotyczqcymi
mituo Medei.
Sama praca podzielonajest na sze56 rozdzial6wpoprzedzonychnotq
edytorskq,spisemskr6t6woraz wprowadzeniem.
We wprowadzeniu
doktorantka
prezentuje,
w piqciupunktach,
tezyswojejpracy.
Rozdziatpierwszyzawieraprezentacjg
greckich2r6delliterackich,
w kt6rych
znajdujemyelementymitu dotyczqcegoMedei.Autorkaprezentujekr6tkieopisy
poszczeg6lnych
dzietsiggajqcpo 2r6dlapisane,praktycznie
od koricaepokibrqzu(
tabliczki
w pi6mielinearnym
B) do dzielaZzV w. n.e.
W kolejnych rozdzialachanalizuje przedstawieniaMedei w ukladzie
chronologicznym.
Najpierw(rozdzialll) koncentruje
siq na zabytkachz Vll w. p.n.e.,
Nastgpnyprzedzialchronologicznyod roku 540 do 420 p.n.e.zawartow rozdziale
trzecimPrzedzialchronologiczny
450-390rok p.n.e.wypelniarozdzialczwarly,za1
przedstawienia
datowanena lata od 415 do 310 p.n.e.,rozdzialpiqty W rozdziale
sz6stymopisanozabytkipochodzqcez okresuod 2 pol.V w. p.n.e.do koricalV p.n.e.
po nim nastgpu1e
podsumowanie
Syntetyczne
pracyzwartow zakoflczeniu.
spiswykorzystanej
w pracyliteratury
orazstroninternetowych.
Praca od strony edytorskiej,a zatem jakoS6 ilustracji,lamanie tekstu,
poprawnoSd
korekty- jest wykonanabardzostarannie.Tak2ejqzyk pracy oraz
zastosowana
terminologia
sq poprawne,miejscaminawetbardzodobre.Narracjaw
jest bardzowartka,logiczn
tychakapitach
a, zwarla.

jest stosowany
Zastosowany
systemodno6nik6w
konsekwentnie
i nie zawiera
blgd6w.
- i takiechybabylo za+o|enie
- charakter
Pracama najwyraZniej
doktorantki
monograficzny.
Skupiasig na relatywniewqskimtemacieikonograficznym.
Takie
generalnezalo2enie wptynglona konstrukcjgpracy, kt6ra odbiegatrochg od
schematu,
kt6rypzewa2niejest stosownyw pracachdoktorskich.
Rzeczjasnaten z
naturymonograficzny
charakterdysertacji
wykluczylopis2r6del.lch bazaogranicza
sig do 2r6del pisanych/literackich
oraz samych przedstawieh
wyobra2onych
na
powierzchni
naczyrlr62nychtyp6w.Intersujqca
i dobrzepomyslanajest koncepcja
paralelnych
wqtk6wpracy:z jednejstrony2rodlapisanez drugiejzabytki.Sampomysr
juZmniejudana.
bardzodobrycho6realizacja
Na podkre5lenie
zastugujeskrupulatnoS6
greckich
doktorantki
w wyszukaniu
autorow,kt6rzyw swoich dzielachptzylaczEq mit o Medei lub nawet tylko o niej
wspominajq.
Wymagaloto wielkiejpracy,aletakZe- ijestto ewidentny
wkladosobisty
- zweryfikowan
doktorantki
ie tlumaczeh.
Uwzglqdniajqc
zatemw ocenieprzyjqtq
pracy,jej kompozycjq
koncepcjg
nale2y
zaakceptowa6
i uzna6,
za zgodnqz wymogami
pracomdoktorskim.
stawianymi
Kompozycja
i stronatechniczna
pracyto jedno,a jej zwartoS6
merytoryczna
i
umiejgtno6i
vqyciqgania
wnioskowto drugie.Ta druga,ikonologiczna,
stronamedalu
wydajesiqju2 nasuwadwigcejuwag.Analizujqc
bowiemgt6wnewqtkimerytoryczne
dochodzimy
praca
do wniosku,2ew calejkompozycji
brakujerodzajupodsumowania.
ma wyra2nyprzechylikonograficzny.
Niewqtpliwe
zebranierozproszonego
materialu,
czgstoniejednoznacznie
interpretowanego
wymagalowielkiejpracy.I tym momencie
wydajesig,Ze doktorantka
powinnarozdzielic
materialna te przedstawienia,
kt6rycn
atrybucjanie budzi wqtpliwoS6oraz te, kt6re sq ro2nie i niejednoznacznie
lnterpretowane.
JeSlizdecydowalaby
sigje wlqczyedo pracy,powinnatakZewlqczyi
sigtakzedo merytorycznej
dyskusji,przedstawiaiqc
sw6jpunktwidzeniai argumenty
za umieszczeniem
ichw pacy.
Doktorantkaw swojej pracy usiluje zawrze6,,co zrozumiale,jak najwigcej
informacjii zaprezentowa6
szerokiwachlarzswoje wiedzy.Ten problemdotyczy
wszystkich
piszqcych
opracowania
czy wac naukowe.Jednakw takiejsytuacjitrzeba
dokona6selekcjiinformacji,
bo przecieZniechodzio to, aby napisa6wszystkoco srg
wie,alewiedzieC
co siqpisze.Efektemtegonailokuinformacji,
kt6rerozsadzalby
tekst
w obecnejredakcji,
jest przesunigcie
jego czgscido przypis6w.
Takizabiegczasem

doktorantka
alez umiarem.Niestety
jestumotywowany
i czasemmusiby6stosowany,
to lekturg,
Bardzoutrudnia
rozdzial.
uczyniladodatkowy
z przypis6w
,,nienumerowany"
dodatkowymi
,,didaskaliami".
stalejest rozrywany
wqtekmyslovvy
bowiemzasadniczy
bibliografa
Jakkolwiek
z literaturq.
wtym miejscupojawiasigproblemzwiqzany
jest bardzo obszerna i zawiera szeteg Eeczywiscieczasem trudno dostepnych
- to jednak
- co jedniepodkreslapracowitoSd
doktorantki
i skrupulatno5i
publikacji
znaczeniu.Doprawdynie wiem
zadziwi4braki, w mojej opinii o podstawowym
- wrQczpodstawowe
w og6lepomija- w spisiebibliograficznym
doktorantka
dlaczego
czyli:
ikonografiq
dzielo,z kt6regokorzystajqwszyscyzajmuiqcysi9 mitologicznq
classicae(LIMC),gdziezar6wnow tomie6 jak
Mythologiae
Lexiconlconographicum
i suplemencieznalazlabypotrzebnematerialy.Co ciekawepojawiasiq ono w
jednakbez podaniastron,jako hasla. Nie mogq by6 tego pewien,ale
przypisach
,, otwarteju2 drzwi.Zamiastza punkt
odnoszgwra2enie,2e doktorantka
,,wywaza
wykonujecatq pracq od poczqtku'
wej5ciaobra6 opracowaneju2 przestawienia
jakbyodnosilasiqdo LIMCbezjegocytowana,
Niestety
czasemsprawiato warazenie
- po prostukorzystalaz wczeSniejszych
chocia2- i podkreslamto zdecydowanie
wersjiukazafysiq
ipoprawionej
publikacji
kt6rep62niejw syntetycznej
czqstkowych,
w LIMC.
z
bo brak m.in.tych pozycjiw bibliografii
Z kolei nie korzystalanajpewniej,
S. Price,E. Kearns
waznychdla tematurozprawyopracowainp.V. Zinserling-Paul,
pracyL. E.Doherty.
znanq(aczkontrowersyjnej)
czyistotnejdo analizyikonologicznej
Te listg przyklad6wmozna poszerzyb,chodzimi jedna tylko o zasygnalizowanie
samegoproblemu.
kompozycyjna'
pewnaniespojno66
puntuwidzenia,
Jestte2, z merytorycznego
slusznie
dzielantycznych.
ispos6b przedstawienia
chodzio zakreschronologiczny
doktorantkaprzyjqla wiek Vll jako poczqtekswoich rozwaZari,bo wynika to z
przedstawiania
elementumitu
obecnegostanuwiedzy- pierwszego/najstarszego
Medeiw malarstwiewazowym.JednakrozwaZaniana temat 2r6delpisanychw
w piSmie
zapisanych
signajednqz tabliczek
zasadzie
od koricaepokibrqzupowolujqc
w tym miejscu( s.26),mamnadziejq'2e
z Pylos.Niestety
linearnym
B, a pochodzqcq
c, 2e :..- pismocypro-minojskie
podwazawiarygod
noSdtegozapisutwierdzq
omylkowo
podobnieiak linearneB . (podkreSlenie
moje).O
do tej poryniezostaloodcvfrowane
(tzw.linearneC),moZnauznatza skr6tmy6lowy
ileproblempismacypro-minojskiego
- pismanieodczytano,
czg6citabliczekw tym nazw
co nieznaczy,ze nie rozumiemy

topograficznych
czy imion- o tyle pewniezdziwilibysig M. VentrisiJ. Chadwick,
czylalqcpodkre6lonq
czg56zdania,kt6rzyw latach1951-1953(J. Chadwick,fhe
Decipherment
pismolinearne
of LinearB Cambridge
1958)nietylkoodczytali
B, ale
nawetopublikowali
tlumaczeniatabliczekz Pylos,w tym tabliczkiprzywotanej
w
dysertacji(M. Ventis, J. Chadwick, Documentsin MycenaeanGreek, Cambridge
1973).Tennieszczqsnypassusmusibyi usunigtyzar6wnoz wersjipapierowych
jak i
elekronicznej.
Kolejnymzagadnieniemjest fakt,2e doktorantkajakby niezale2niepotraktowala
lr6dla pisane i zakrespracy.Jak wspomnialem,
samazasadaparalelnych
wqtk6w
jest Swietnympomyslem,ale w pracy nastqpujeich niepotrzebne
rozstrzgpienie.
Zakresikonograficzny
obejmujeVll-lVw. p.n.e.,2r6dlazal koriczqsiq na V w. ale
naszejery. Skoro zakresempracy objqto400 lat, wiQckoncentracjaanalizy2r6del
pisanychpowinnadotoczy6tegosamegookresu.Moznabowiemzaloiya prioi, jako
hipotezq
badawczq,
2e na powierzchni
naczyrlprzedstawiono
wqtkinajwa2niejsze
dla
zyjqcychwtedy ludzi, co automatycznie
przekladalosiq na 2r6dlapisane- lub
odwrotnie,
przezautor6wstaroZytnych
motywypodkre6lane
znajdowaly
odd2wigkw
ikonografii,
bo poruszalyistotnezagadnienia
religijne,spoleczne,moraleitd. Rzecz
o 2r6dlach
wcze6niejszych
i
JasnamoZnabyto,i moZenawettrzebabylo,wspomnie6,
p62niejszych,
ale mo2e w formie podrozdzialu,
dla ukazaniacalego spektrum
zagadnienia.
W tym kontek6cie
nasuwasiq jeszczejednawazna,jak sqdzquwaga.Kazdy
naukowiec,
kt6ryzajmujesiq zagadnieniami
mitologicznymi,
musi dokona6analizy
samegomitu. Nadalw tej materiawydajqsig niezastqpione
metodystosowanew
strukturalizmie.
Niekoniecznie
musimysiqgaipo osiqgnigcia
szkolyfrancuskiej,
nasze
polskiedokonania
w tej materiisq r6wnieprzydatne( por.JanuszSlawiriski).Gdyby
doktorantkauwzglqdniala
te zagadaniaw swoje dysertacji,wiele z opisywanych
wqtk6wfonograficznych
staloby sig bardziejoczywistych
i jasnych.JednoczeSnie
jej powiqzanie
strukturalizm
umozliwitby
w jednqcato56estetykiprzekazu,
znaczenre
poszczeg6lnych
symbolizawartych
w micie,zrozumienie
relacjiartysta(poeta,malarz
zdobiqcynaczynie)- odbiorca,wreszciezrozumieniesamej strukturymitu ijego
przekazu.
Barktegotypuwa2nychtozwaZah
zuboZapotencjalintelektualny
pracy,a
Scislejpowoduje,
Ze bgdqcew zasigguaparatubadawczego
instrumenty
nie zostaly
wykorzystane,
a pozwolilbyosiqgnqc lepszy rezultatkoricowy.Ju2 tylko na
marginesie,
oczywi6cie
dobrzeby bylo tak2e znale21,
we wstgpie, kr6tkifragment

dotyczqcy
etymologii
imienia(np.wersja- doradczyni),
co wiqzesig ze wspominanym
wyzej podejsciem
strukturalistycznym
(o etymologii
jedyniemarginalnie
wspomina
na
s. 288).
Z analizq 2r6del pisanychwiEze siq ostatnie dyskusyjnezagadnienie.
OczywiScie,
ze w czasachantycznych
niebylojednej,,zwarlqmitologii,,.
Wystgpowary
r62newariantyczasemcalkiemniesp6jnez innymi. odtworzeniewiec mitujako
sp6jnejcalo6ciw uproszczonej
,,podrgcznikowej"
mitorogii nie jest mo2riwe,a w
kazdymrazieniejest wiq2qcedla naukowca.
stqd klopotw anarizier62nychwqtk6w
ikonograficznych,
ich niejasnos6,
nie m6wiqcjuz o ich analizieikonorogicznej.
Tym
je6listaramysig wylowidcykreikonograficzne,
niemniej,
to jednakmusimyoprze6sig
na r62nychelementach
samegomitu.Zabralomi w pracytakiegorqcznika.
Mo2eon
byckompozycyjne
r62niebpracowany.
Moimzdaniem,aredoktorantka
mograwybrad
inny wariant,najbardziejrogicznebylobyprzedstawienie
gl6wnychwqtk6wmitu w
okresieopisywanych
400 rat.wyrowienieszczeg6rnie
tych,kt6rebylywyobra2ane
na
naczyniach,
a nastgpniejasneopowiedzenie
na pytaniarubpostawienie
hipotezyrub
zadanieseriipytaribadawczych
skierowanych
w przyszlos6,
np.:dlaczegotakiewqtki
zostalywybrane,
jakabylqczgstofliwo5d,
dlaczegobylypoputarne
w tych,a nieinnycn
czgsciachSwiataantycznego.
Dobrzeby bylotakzepowiazanie
tychmotyw6w,kt6re
jednak ulegaiqzmianiew ciqgu tych 400 rat z wydarzeniami
historycznymi,
bo
ewidentnie,
takiepowiazania
istnialy.
Niemoznar6wnie2zapominai,2ejednakprzekazzawarTy
w przedstawieniach
mial charaktercafosciowy.Nie bylo tak, i przekonujemy
siq o tym wierokrotnie
analizuiqcsztukeantycznq, ze byr on zatomizowa
ny zare2nieod stosowanejformy
materialnego
wyrazu.oczywisciepewnewqtkiczasembyrotrudniejwykonaew innych
materialach,
innqtechnikq,czy w wigkszejskari.To oznaczajednak,
ze nie mozna
oddzieliccalkowicie
mararstwa
wazowegood innychprzedstawieri
mituMedei. Tym
bardziej, ze zaprezentowanietych temat6w na przedmiotacho
bardziej
skonkretyzowanie
funkcji,moglobypom6c w wyjaSnieniu ich znaczenia.Tutaj
niezwykle
przydatny
bylbywspomniany
LrMC.re rozwiqzania
powinnyznare26
swo.;e
odzwierciedlenie
w kt6rymi;z podrozdzial6w.
Z resztqw zasadzieta mo2liwos6nre
zostaltak'e wykorzystana
w przypadkusamychnaczyfi,kt6rychfunkcjetak'e srq
r6znity.stqd automatycznie
rodzisig pytaniaczy bylojakiesiunctimmigdzymotywem
a typem/zastosowaniem
danegonaczynia.

we wprowadzeniu
doktorantkaw pigciupunktachprzedstawiatezy swojej
pracy.Byi mozeich ukladpowinienby6 trochginny,aregenerarnie
stanowiqone
dobrypunktwyjsciado rozwinigcia
w calejdysertacji.
Trochqniezrgcznie
umieszczono
pod nimistwierdzenie
(s.26),ze ,,..woparciuo powyzszepunkty anariziezostanie
poddanyka2dyrozdziarpracy".To oczywiscibylo niemo2riwe,
bo rozdziaryrczwt)4a
poszczegolne
wqtki, a dopierozakoriczenie
powinnobyc syntezqszczegolowych
dociekari.z resztqpotwierdzaiqto konkruzjezawartena koicu kazdego rozdziaru.
Sprowadzajqsig on do og6lnychstwierdzeri,bez wyciqgania syntetycznych
wniosk6wi bez stawianiahipotez.Na przykrad- rozdziaril koriczysig
og6lnymr
stwierdzeniami
natematnajwczesniejszych
naczyrii mimo,2e doktorantka
niezgadza
sig z interpretaciE
Th de Grummonda(szczerzem6wiqcja r6wnie2,are wiem
dlaczego),
to nie zdradzanam swoichprzemysreri
na ten temat.Do innychkocepcji
odnosisig skr6towobez wlasnychargument6w.Rozdzialilr koriczysiq
iedynie
wymieniem nowych typ6w przedstawieribez ich gtgbszej analizy. Z
kolei w
podsumowaniu
rozdziarulV poruszanesq dwiedyskusyjnekwestieinterpretacylne,
jednak takze nie zakoiczone konkruziq doktorantki. podobnie
wygrqdaiE
podsumowania
kolejnych
dw6chrozdzial6w.
Zakoiczeniepowinnozamykacrogiczny
wyw6d i stanowiisummasummarum
calejpracy.Tu niestetyczekanasmalerozczarowanie.
praktycznie
calezakoiczenre
po6wigcone
jest de faclo na odpowiedZna pienvszqi drugqtezg postawionq
we
wstepiepracy.Czylikoncentruje
signa ikonografii.
Na pozostale
pytaniao charakterze
bardziejikonologicznym
otrzymujemyjedynie bardziejzdawkowesugestie,dos6
skrupulatnie
ukrytew tekscie.Na podstawowe.
w pewnymsensie,pytaniedraczego
najpienar
przedstawienia
Medei pojawiqsiq w Etruriina, s.2g4 uzyskujemydosc
podobnie,draczegop6znejstajesre
niejasnqodpowied2.
on popurarny
na Lqdzie
Greckim,aby wreszciepowr6ci6,,nazach6d"do wierkiejGrecji.Gwori
scisroscr,
i
rzetelnosci
muszedoda6,ze niejest tak,i2 zakonczenie
jest tyrkoreasumpciq
calej
pracybezwniosk6w.
Jednakdoktorantka
jakbyobawialasig przedstawi6
sw6jpunkt
widzenia,swoje przemySlenia,
swoje tak2e wqtpliwo5ci,a przecie. to 'dzien
powszedn
i" kaZdegobadacza.
w generalnych
odczuciachrecenzowana
pracapozostawia
pewienniedosyr.
wydaje siq, 2e nie wykorzystano
wszystkichmozriwoscii potencjatunaukowego
samegotematy.Podziwemszczetzemr6wczqpracadoktorantki.
Dotarciedo wieru
dzielantycznych
ichanariza,
wyborirustracji,
tematow,du2ariczbar6znychpubrikacji

praca ze wzglgduna sw6j
Swiadczyo jej pracowitoscii gtgbokimzaanga2owaniu.
monograficznycharakter zapewne bgdzie przydatna dla wielu naukowc6w
zajmuiqcych
siq mitologiqi ikonografiqantycznq.DlategoteZpowyzszeuwagikaktuiq
jakowytyczne,
w przypadku
publikacji
pracyw postaciksiq2ki.
jednakprzedlo2onq
Oceniajqc
panimgr.
wersjgstwierdzam,
2epracadoktorska
JustynyDworniaspelniawszelkie,okreSlone
przepisami
odpowiednimi
dotyczqcymr
przebiegupzewodu doktorskiego,warunki,dlatego le2 vMracf,imsiq z proSbqo
dopuszczenie
Panimagisterdo dalszychetap6wprzewodudoktorskiego.
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