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Recenzja rozprawy doktorskiej
mgr Justyny Karoliny Dworniak pt, ,,Wizerunek Medei w greckim
malarstwie wazowym od Vll do tV w, p.n.e, na podstawie zabytk6w
archeologicznych wystgpujqcych na terenach Etrurii, Attyki i Mey6trr1
'EIA6q."

Recenzowana praca doktorska liczy 361 stron objgto5ci. Sklada sig z uwag
wstgpnych, sze6ci u r ozdzial6w or az zako{czen ia i aneks6w.

' Temat rozprawy kwalifikuje iq iako praca z zakresu archeologii klasycznej z
wyra2nymi elementami filologicznymi. Uniwersytet Lldzki, gdzie profesor
Jadwiga czerwiriska zajmuje sig problemami mitologii i dramaturgii u Eurypidesa,
jest niewEtpliwie wla6ciwym miejscem do powstawania i oceny prac, w kt6rych
wystgpujq wqtki obecne w tw6rczosci tego starozytnego dramaturga. Nale2y do
nich takze mit o Medei. Promotorka pracy prof. llona Skupihska-Lavset jako
archeolog klasyczny zagwarantowala tej pracy wta6ciwy poziom warsztatowy.
Pani mgr Dworniak w podzigkowaniach za konsultacje wymienia migdzy innymi
nazwiska znanych badaczy.
OceniajEc w tym miejscu og6lne przygotowanie naukowe autorki rozprawy mog?
stwierdzi6, 2e Swiadczy ono o pozytywnych efektach ksztalcenia w zakresie
wiedzy, umiejgtnoSci i kompetencji wymaganych od doktoranta.
We wprowadzeniu autorka wylicza na s. 1 6 cele badawcze przy6wieca;4ce
rozprawie. Sq to (w pewnym skr6cie i paralrazie) nastgpujqce kwestie:
1. ukazanie postaci Medei w malarstwie wazowym na podstawie znalezisk z
Etruri i ,  Wielkiej Grecji iAttyki.
2. Ewolucja przedstawierl mitu o Medei w malarstwie wazowym.
3. Wyodrgbnienie i analiza powtarzajqcych sig w malarstwie wazowym wAtk6w
mitolog,icznych
4. Ptzyczyny wyboru okreSlonych wEtk6w przez dekorator6w naczyri
ceramicznych w poszczeg6lnych okresach.
5. Wyodrgbnienie atrybut6w i cech przedstawienia postaci, pozwalajqce na jej
identyfikacjg jako Medei.
W dalszym ciqgu wprowadzenia autorka pracy omawia zalo2enia wlasnej
I ozpr awy oraz podstawowE literaturg przedmiotu.



Rozdzial pierwszy rozprawy zawiera om6wienie greckich Zr6det literackich
dotyczEcych mitu o Medei.
Rozdzial drugi dotyczy motywu Medei czarodziejki i Medei z wg2ami we
wczesnym malarstwie wazowym (Vll w. p.n.e.) z terenu Etrurii.
Rozdzial trzeci omawia wizerunek Medei w attyckim malarstwie wazowym od 530
do 420 r. p.n.e.

Rozdzial czwarty dotyczy motywu Medei, Jazona i Argonaut6w w attyckim
malarstwie wazowym lat 450-390 p.n.e.
Rozdzial piEty zatytutowany jest: "Mit Medei w malarstwie wazowym z teren6w
Wielkiej Grecji (Meydl,q 'EfAdg) w latach 415 p.n.e. - 310 p.n.e."
Rozdziat sz6sty dotyczy motyw6w ikonograficznych uwarunkowanych wptywem
tragedii w attyckim i poludniowoitalskim malarstwie wazowym od drugiej polowy
V do koica lV w. p.n.e.

Przeglqdajqc w pewnym skr6cie tre56 poszczeg6lnych rozdzial6w znajdujemy w
nich obfity material 2r6dlowy, zar6wno ikonograficzny, jak oparty na 2r6dlach
literackich.
Tych ostatnich dotyczy w szczeg6lny spos6b rozdzial pierwszy, gdzie znajdujemy
kompletny w zamierzeniu autorki przeglqd greckich tekst6w literackich
zwiqzanych z mitem bgdqcym inspiracjq omawianych w dalszym ciEgu rozprawy
malowidel wazowych.
W rozdziale drugim om6wione zostaly de facto tylko dwa naczynia proweniencji
etruskiej. Liczba zachowanych naczyri z Vll wieku p.n.e. dekorowanych figuralnie
jest w og6le niewielka w por6wnaniu z ogromnE iloSciq p62niejszych znalezisk
W tym przypadku mamy do czynienia z najstarszymi znanymi przedstawieniami
Medei.
Czy na pewno napis etruski cytowany na s. 57 zostal prawidlowo przetlumaczony
przez autorke: 'lestem z Larth Tarna"? Najwyra2niej chodzi tu raczej o imig
wla6ciciela inskrybowanego przedmiotu. Przecie2 autorka sama stwierdza, ze
inskrypcja po6wiadcza "gens wla6ciciela grobowca',. ezy2by autorka
niewlaSciwie zrozumia+a wloskE wersjg tekstu?
V,'l rozdziale trzecim autorka zajmuje sig okresem klasycznym attyckiego
malarstwa wazowego (530-420 p.n.e.), kiedy to rozwija sig malarstwo
czerwonof igurowe. Rozdzial ten jest bardzo obszerny, co wynika w spos6b
naturalny z bogatego materialu ceramicznego nale2qcego do omawianego w rym
rozdziale okresu.
Motyw wezy jest tu waznym przedmiotem rozwaZa1 autorki, podobnie jak
wizerunek barana pozostajqcy w zwiqzku z mitem o Z+olym Runie oraz
czarnoksigski kociol Medei. W tlumaczeniu autorki na s. 97 "wvdawalo sie" to



chyba nie jest najlepszy przeklad visus est, wskazujqcego na niby-rzeczywisty
charakter wydarzenia zwiqzanego z czatami i owym kotlem.
Rozdziat czwarly przynosi om6wienie odzwierciedlenia w ikonografii szczegol6w
mitu o Medei, Jazonie i Argonautach. Rozdzialowi towarzyszq liczne ilustracje
przedstawiajqce detale z waz greckich schylku V w. p.n.e. oraz poczqtk6w wieku
lV p.n.e., odznaczalEcych sig niezwykle bogatq ornamentykq. Wiele miejsca
po6wigca autorka motywowi Talosa, szczeg6lnej postaci nale2qcej do tego mitu.
Na s. 161 nie wiadomo dlaczego przymiotnikowe "Fenickich" zaczyna sig od
du2ej litery.
Rozdzial V dotyczy malarstwa wazowego z lat 415-310 p.n.e. stanowiqcego
produkt Wielkiej Grecji na6ladujqcy importy attyckie i rozwijajqcy tradycyjnq
stylistykg w kierunku ozdobnego przeladowania, cho6 istnial r6wnolegle styl
znacznie prostszy, oszczgdny pod wzglgdem liczby postaci idetali.
Strony 218 i 219 zostaly w otrzymanym ptzez recenzenta egzemplarzu pracy
zamieszczone podw6jnie, raz z il. 93 w kolorze, a nastgpnie w wersji czatno-
biatej.
Na s. 220 nazwisko powszechnie znanego wielkiego niemieckiego f ilologa
pojawia sig w wersji Villamowitz zamiast Wilamowitz (Ulrich von Wilamowitz-
Moellendod).
Rozdzial Vl zaczyna sig od kontrowersyjnego stwierdzenia, 2e tragediopisarze Vl
i V w. p.n.e. wybierali z mit6w 'ledynie te wqtki, kt6re sprzyjaly budowaniu
napigcia na scenie i prowadzily do katharsid'(s. 220). Wydawa6 by sig moglo (i
takie iest do56 rozpowszechnione przekonanie), 2e katharsis w teatrze greckim
byta jakim6 zamierzonym efektem psychoterapeutycznym stanowiqcym element
ka2dej wystawianej tragedii. Nie zgadza sig to z tym, czego o zjawisku katharsis
dowiadujemy sig z przekazu starozytnego na ten temat. Etekt katharsis czyli
uzdrowienia (a nie oczys zczenia) nie wiqzal sig bowiem z kaldym z
poszczeg6lnych dramat6w wystawianych w teatrze.
Skqdinqd przewijajqcy sie p(zez opowie66 o Medei oraz ikonografig mitu wqtek
gotowania w kotle w celu odmlodzenia jest niezwykle interesujqcy,
Pracg uzupelniajE obszerne tabelaryczne aneksy dotyczEce zabytk6w malarstwa
wazowego zwiEzanych z tematem.
Rozprawg zamyka obszerny wykaz bibliografii z podzialem na 2r6dla, slowniki i
encyklopedie oraz opracowania.
llustracje sq w omawianym przypadku nieodzownq czgSciq pracy. llustracje
rozprawy slusznie zostaly rozmieszczone w tekScie. Nale2y pochwali6 autorkg za
ich wlaSciwy dob6r. Z drugiej strony w obecnej chwili dotarcie do wlaSciwego
materialu ilustracyjnego przez internet nie stanowi wielkiego problemu, stqd tez
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trudno to uznae za wielkie osiqgnigcie. lstotne jest w ka2dym razie wlaSciwe
dobranie ilustracji i trafny komentarz.
Trzeba jeszcze przypomnie6, ze temat Medei w ikonografii greckiej do V w.p.n.e.
opracowywala niedawno doswiadczona archeolo2ka wloska Maria Strazzulla. Jej
opracowanie ma wprawdzie formg artykulu, ale i znaczne rczmiaryi nieco ponad
40 stron. Autorka cytuje te pracg w przypisie na s. 52.
Przekladowi polskiemu autorstwa doktorantki na s. 50 trochg brakuje poetyckiego
wdzigku.
Na temat mitry (por. s. 86 przyp. 395) warto por6wna6 uwagi terminologiczne w
obronionej niedawno rozprawie doktorskiej dr Agnieszki Fulinskiej (UJ).
Na s. 108 Jadwiga Niemirska-Pliszczyhska stala sig NiemirskE-pieczynskE, a
re i uven ati o to re iu nevatio.
Drobne uchybienia jgzykowe mo2na by dfugo wylicza6. Poni2ej wymienig tylko
gar56 przyklad6w.
s. 36 grecka hypothesisprzybrala rodzaj nijaki: "anonimowe hypothesis"
36 "w Pok6j Arystofanesa" - pisze autorka; w takim kontek6cie tytul powinno sig
jednak odmieniad, nie m6wimy ptzecieZi"w Zemsta Fredry,'.
Autorka nie mo2e sig te2 zdecydowa6 na odej6cie od znalezionych w literaturze
zlatynizowanych form imion greckich - przykladem Morsimus na s.36 czy Difilus
na s. 39.
na s. 37 pojawia si9 Feton zamiast Faetona czy jak kto woli Faethonta.
s. 42 "liczebnej armii" zamiast "licznej".
s. 44 "w pantominie"

s. 49 Pelazgianie - wyraZny wplyw angielskiego nasuwajqcy my6li na temat
oryginalno6ci tej informacji; po polsku - Pelazgowie.
z Tesali - oczywiScie z Tessalii czy nawet Thessalii.
s. 50 nie venena ale venenum
s. 54 eksplikowana;
mytologem - rozumiem o co chodzi, ale nie znam takiego wyrazu w jgzyku
polskim.

"znaleziona w Letnitsie w Bulgarii"; iezeli to Letnitsa, to jest to chyba po prostu
Letnica, a wiec "w Letnicy". Tak jak Bulgarzy, jeste6my w koricu jgzyxowo
Stowianami.
s. 55 "Giovanniego Collony" - oczywiScie Colonny
s. 60 Sil ivia = Silvia
s. 84 Luciena Bonapartego: imiona panujqcych i czlonk6w dynastii w zasadzie
przeklada sig.
s.85 Amphora - dlaczego taka pisownia?



s. 172 "na Kolchidg". Kolchida jednak nie byla wyspq.

Czy autorka pracy wypelnila postawione sobie na poczEtku rozprawy zadania?
Wydaje sig, 2e na podstawie lektury pracy mo2na na to pytanie odpowiedzie6
twierdzEco.
Pani mgr Justyna Dworniak w omawianej pracy nie stawia sobie w zasadzie
celow innych ni2 przedstawienie oraz interpretacja materialu 2r6dtowego islatus
quaestionis. Waga tematu oraz obecno56 hipotez i konkluzji opartych na 2r6dlach
przemawiajq na korzy56 recenzowanego opracowania.
Og6lnie autorka wykazuje umiejetnoS6 wykorzystywania 2r6del i literatury
przedmiotu oraz zrgcznoS6 w dowodzeniu wysuwanych tez. Spoza fasady
erudycyjnej wida6 jednak tak2e pewne usterki, co nie jest przeszkodq
uniemo2liwiajqcq awans naukowy na tak wczesnym etapie pracy badawczej.
Jestem przekonany, 2e egzamin i obrona rczptawy doktorskiej dostarczq
doktorantce okazji do wykazania wszystkich nieodzownych kwalifikacji.
Podsumowujqc ocenianE rozprawg dochodzg do wniosku, 2e pomimo r62nych
niedociqgnig6 zebtany bogaty materiat sklada sie na ciekawq calo56 o
charakterze u2ytecznego repertorium dotycz4cego mitu Medei w greckim
malarstwie wazowym. W zwi4zku z tym uznfig, 2e rczprawa mgr Justyny
Dworniak spelnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim i wnosze o
dopuszpzenie autorki do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.

dr hab. Adam Lukaszewicz
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