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Recenzjarozprawydoktorskiej
mgr Justyny Karoliny Dworniak pt, ,,WizerunekMedei w greckim
malarstwie wazowym od Vll do tV w, p.n.e, na podstawie zabytk6w
archeologicznychwystgpujqcych na terenach Etrurii, Attyki i Mey6trr1
'EIA6q."

'

Recenzowana
praca doktorskaliczy 361 stron objgto5ci.Skladasig z uwag
wstgpnych,sze6ciu rozdzial6woraz zako{czenia i aneks6w.
Temat rozprawykwalifikujeiq iako praca z zakresuarcheologiiklasycznejz
wyra2nymielementamifilologicznymi.UniwersytetLldzki, gdzie profesor
Jadwigaczerwiriskazajmujesig problemami
mitologiii dramaturgii
u Eurypidesa,
jest niewEtpliwie
wla6ciwymmiejscemdo powstawania
i ocenyprac,w kt6rych
wystgpujqwqtkiobecnew tw6rczoscitego starozytnego
dramaturga.
Nale2ydo
nich takze mit o Medei.Promotorkapracy prof. llona Skupihska-Lavset
jako
archeolog
klasyczny
zagwarantowala
tej pracywta6ciwypoziomwarsztatowy.
Panimgr Dworniakw podzigkowaniach
za konsultacje
wymieniamigdzyinnymi
nazwiska
znanychbadaczy.
OceniajEc
w tym miejscuog6lneprzygotowanie
naukoweautorkirozprawymog?
stwierdzi6,2e Swiadczyono o pozytywnychefektachksztalceniaw zakresie
wiedzy,umiejgtnoSci
i kompetencji
wymaganych
od doktoranta.
We wprowadzeniu
autorkawyliczana s. 16 cele badawczeprzy6wieca;4ce
rozprawie.
Sq to (w pewnymskr6ciei paralrazie)
nastgpujqce
kwestie:
1. ukazaniepostaciMedeiw malarstwiewazowymna podstawieznaleziskz
Etrurii,
Wielkiej
GrecjiiAttyki.
2. Ewolucja
przedstawierl
mituo Medeiw malarstwie
wazowym.
3. Wyodrgbnienie
i analizapowtarzajqcych
sig w malarstwie
wazowymwAtk6w
mitolog,icznych
4. Ptzyczyny wyboru okreSlonychwEtk6w przez dekorator6wnaczyri
ceramicznych
w poszczeg6lnych
okresach.
5. Wyodrgbnienie
atrybut6wi cech przedstawienia
postaci,pozwalajqce
na jej
jako Medei.
identyfikacjg
W dalszym ciqgu wprowadzeniaautorka pracy omawia zalo2eniawlasnej
IozprawyorazpodstawowE
przedmiotu.
literaturg

Rozdzialpierwszyrozprawy zawieraom6wieniegreckichZr6det literackich
dotyczEcych
mituo Medei.
Rozdzialdrugi dotyczy motywu Medei czarodziejkii Medei z wg2ami we
wczesnymmalarstwie
wazowym(Vll w. p.n.e.)z terenuEtrurii.
Rozdzial
trzeciomawiawizerunekMedeiw attyckimmalarstwie
wazowymod 530
do 420r. p.n.e.
Rozdzialczwartydotyczy motywu Medei,Jazona i Argonaut6ww attyckim
malarstwie
wazowymlat 450-390p.n.e.
jest: "Mit Medeiw malarstwie
RozdzialpiEtyzatytutowany
wazowymz teren6w
'EfAdg)
Wielkiej
Grecji(Meydl,q
w latach415p.n.e.- 310p.n.e."
Rozdziatsz6stydotyczymotyw6wikonograficznych
uwarunkowanych
wptywem
tragediiw attyckimi poludniowoitalskim
malarstwie
wazowymod drugiejpolowy
V do koica lV w. p.n.e.
Przeglqdajqc
w pewnymskr6cietre56poszczeg6lnych
rozdzial6w
znajdujemy
w
nich obfitymaterial2r6dlowy,zar6wnoikonograficzny,
jak opartyna 2r6dlach
literackich.
Tychostatnich
dotyczyw szczeg6lny
gdzieznajdujemy
spos6brozdzialpierwszy,
kompletny w zamierzeniuautorki przeglqd greckich tekst6w literackich
zwiqzanych
z mitembgdqcyminspiracjq
omawianych
w dalszymciEgurozprawy
malowidel
wazowych.
W rozdzialedrugimom6wionezostalyde factotylkodwa naczyniaproweniencji
etruskiej.
Liczbazachowanych
naczyriz Vll wiekup.n.e.dekorowanych
figuralnie
jest w og6leniewielkaw por6wnaniu
z ogromnEiloSciqp62niejszych
znalezisk
W tym przypadkumamydo czynieniaz najstarszymi
znanymiprzedstawieniami
Medei.
Czyna pewnonapisetruskicytowanyna s. 57 zostalprawidlowo
przetlumaczony
'lestem
przez autorke:
z Larth Tarna"?Najwyra2niej
chodzitu raczejo imig
wla6ciciela
inskrybowanego
przedmiotu.Przecie2autorkasama stwierdza,ze
inskrypcja po6wiadcza "gens wla6ciciela grobowca',. ezy2by autorka
niewlaSciwie
zrozumia+a
wloskEwersjgtekstu?
V,'l rozdzialetrzecim autorka zajmuje sig okresem klasycznymattyckiego
malarstwawazowego (530-420 p.n.e.), kiedy to rozwija sig malarstwo
czerwonof
igurowe.Rozdzialten jest bardzoobszerny,co wynika w spos6b
naturalny
z bogategomaterialu
ceramicznego
nale2qcego
do omawianego
w rym
rozdziale
okresu.
Motyw wezy jest tu waznym przedmiotemrozwaZa1autorki,podobniejak
wizerunekbarana pozostajqcyw zwiqzkuz mitem o Z+olymRunie oraz
czarnoksigski
kociolMedei.W tlumaczeniu
autorkina s. 97 "wvdawalosie" to

chybanie jest najlepszyprzekladvisus est,wskazujqcego
na niby-rzeczywisty
charakter
wydarzenia
zwiqzanego
z czatamii owymkotlem.
Rozdziatczwarlyprzynosiom6wienieodzwierciedlenia
w ikonografii
szczegol6w
mitu o Medei,Jazoniei Argonautach.
Rozdzialowi
towarzyszqliczneilustracje
przedstawiajqce
detalez waz greckichschylkuV w. p.n.e.orazpoczqtk6w
wieku
lV p.n.e.,odznaczalEcych
sig niezwyklebogatqornamentykq.
Wiele miejsca
po6wigca
postacinale2qcej
autorkamotywowiTalosa,szczeg6lnej
do tegomitu.
Na s. 161 nie wiadomodlaczegoprzymiotnikowe
"Fenickich"zaczynasig od
du2ejlitery.
RozdzialV dotyczymalarstwawazowegoz lat 415-310p.n.e.stanowiqcego
produktWielkiejGrecji na6ladujqcyimportyattyckiei rozwijajqcytradycyjnq
stylistykgw kierunkuozdobnegoprzeladowania,
cho6 istnial r6wnoleglestyl
znacznieprostszy,oszczgdny
podwzglgdemliczbypostaciidetali.
Strony218 i 219 zostalyw otrzymanymptzez recenzenta
pracy
egzemplarzu
podw6jnie,raz z il. 93 w kolorze,a nastgpniew wersji czatnozamieszczone
biatej.
Na s. 220 nazwiskopowszechnieznanegowielkiegoniemieckiegofilologa
pojawiasig w wersji VillamowitzzamiastWilamowitz(Ulrichvon WilamowitzMoellendod).
Rozdzial
Vl zaczynasig od kontrowersyjnego
stwierdzenia,
2e tragediopisarze
Vl
'ledynie
i V w. p.n.e.wybieraliz mit6w
te wqtki, kt6re sprzyjalybudowaniu
napigciana sceniei prowadzily
do katharsid'(s.220).Wydawa6by sig moglo(i
takieiest do56rozpowszechnione
przekonanie),
2e katharsisw teatrzegreckim
bytajakim6zamierzonym
efektempsychoterapeutycznym
stanowiqcym
element
ka2dejwystawianej
tragedii.Niezgadzasig to z tym,czegoo zjawiskukatharsis
dowiadujemysig z przekazustarozytnegona ten temat. Etekt katharsisczyli
uzdrowienia (a nie oczyszczenia) nie wiqzal sig bowiem z kaldym z
poszczeg6lnych
dramat6wwystawianych
w teatrze.
Skqdinqdprzewijajqcy
sie p(zezopowie66o Medeioraz ikonografig
mituwqtek
gotowania
jest niezwykle
w kotlew celuodmlodzenia
interesujqcy,
PracguzupelniajE
obszernetabelaryczne
aneksydotyczEce
zabytk6wmalarstwa
wazowegozwiEzanych
z tematem.
Rozprawgzamykaobszernywykazbibliografii
z podzialemna 2r6dla,slownikii
encyklopedie
orazopracowania.
llustracjesq w omawianymprzypadkunieodzownqczgSciqpracy. llustracje
rozprawysluszniezostalyrozmieszczone
w tekScie.Nale2ypochwali6
autorkgza
ich wlaSciwydob6r.Z drugiejstronyw obecnejchwilidotarciedo wlaSciwego
przezinternetnie stanowiwielkiegoproblemu,stqdtez
materialuilustracyjnego
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trudnoto uznaeza wielkieosiqgnigcie.lstotnejest w ka2dymrazie wlaSciwe
dobranieilustracji
i trafnykomentarz.
Trzebajeszczeprzypomnie6,
ze tematMedeiw ikonografii
greckiejdo V w.p.n.e.
opracowywala
niedawnodoswiadczona
archeolo2ka
wloskaMariaStrazzulla.
Jej
opracowaniema wprawdzieformgartykulu,ale i znacznerczmiaryiniecoponad
40 stron.Autorkacytujete pracgw przypisiena s. 52.
Przekladowi
polskiemu
autorstwa
doktorantki
na s. 50 trochgbrakujepoetyckiego
wdzigku.
Na tematmitry(por.s. 86 przyp.395)wartopor6wna6uwagiterminologiczne
w
obronionej
niedawnorozprawie
(UJ).
doktorskiej
dr AgnieszkiFulinskiej
Na s. 108 JadwigaNiemirska-Pliszczyhska
stala sig NiemirskE-pieczynskE,
a
reiuvenatio to reiunevatio.
jgzykowemo2naby dfugowylicza6.Poni2ejwymienigtylko
Drobneuchybienia
gar56przyklad6w.
s. 36 greckahypothesisprzybrala
rodzajnijaki:"anonimowe
hypothesis"
36 "w Pok6jArystofanesa"piszeautorka;w takimkontek6cie
tytulpowinnosig
jednakodmieniad,
nie m6wimyptzecieZi"w
ZemstaFredry,'.
Autorkanie mo2esig te2 zdecydowa6
na odej6cieod znalezionych
w literaturze
zlatynizowanych
form imiongreckich- przykladem
Morsimusna s.36 czy Difilus
na s. 39.
na s. 37 pojawiasi9 FetonzamiastFaetonaczyjak ktowoliFaethonta.
s. 42 "liczebnej
armii"zamiast"licznej".
s. 44 "w pantominie"
s. 49 Pelazgianie- wyraZnywplyw angielskiego
nasuwajqcymy6li na temat
oryginalno6ci
po polsku- Pelazgowie.
tej informacji;
z Tesali- oczywiScie
z Tessaliiczy nawetThessalii.
s. 50 nie venenaale venenum
s. 54 eksplikowana;
mytologem- rozumiemo co chodzi,ale nie znam takiegowyrazuw jgzyku
polskim.
"znaleziona
w Letnitsiew Bulgarii";
iezelito Letnitsa,to jest to chybapo prostu
Letnica,a wiec "w Letnicy".Tak jak Bulgarzy,jeste6myw koricujgzyxowo
Stowianami.
s. 55 "Giovanniego
Collony"- oczywiScie
Colonny
s. 60 Silivia= Silvia
s. 84 LucienaBonapartego:
imionapanujqcychi czlonk6wdynastiiw zasadzie
przeklada
sig.
s.85 Amphora- dlaczegotakapisownia?

jednakniebylawyspq.
s. 172"naKolchidg".
Kolchida
Czy autorkapracywypelnilapostawione
sobiena poczEtkurozprawyzadania?
Wydajesig, 2e na podstawielekturypracymo2nana to pytanieodpowiedzie6
twierdzEco.
Pani mgr JustynaDworniakw omawianejpracy nie stawiasobie w zasadzie
celowinnychni2 przedstawienie
orazinterpretacja
materialu2r6dtowego
islatus
quaestionis.
Wagatematuorazobecno56
hipotezi konkluzjiopartychna 2r6dlach
przemawiajq
na korzy56recenzowanego
opracowania.
Og6lnie autorka wykazuje umiejetnoS6
wykorzystywania
2r6del i literatury
przedmiotuoraz zrgcznoS6w dowodzeniuwysuwanychtez. Spoza fasady
erudycyjnejwida6 jednak tak2e pewne usterki, co nie jest przeszkodq
uniemo2liwiajqcq
awans naukowyna tak wczesnymetapie pracy badawczej.
Jestem przekonany,2e egzamin i obrona rczptawy doktorskiejdostarczq
doktorantce
okazjido wykazania
wszystkich
nieodzownych
kwalifikacji.
Podsumowujqc
ocenianErozprawgdochodzgdo wniosku,2e pomimor62nych
niedociqgnig6zebtany bogaty materiat sklada sie na ciekawq calo56 o
charakterzeu2ytecznegorepertoriumdotycz4cegomitu Medei w greckim
malarstwiewazowym. W zwi4zku z tym uznfig, 2e rczprawa mgr Justyny
Dworniakspelnia wymaganiastawianerozprawomdoktorskimi wnosze o
dopuszpzenie
autorkido dalszychetap6wprzewodu
doktorskiego.

dr hab.AdamLukaszewicz
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