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Posudek oponenta na práci Barbory Kalasové 
Dionýsovská tématika na jihoita/ských vázách 
Praha 2007,105 textových stran, 91 obrázků. 

Předložená magisterská práce, v níž autorka tematicky navazuje na práci 
bakalářskou, je věnovaná zobrazení Dionýsa a souvisejících námětů na 
jihoitalských červenofigurových vázách. Časově se jedná o téma vymezené 
poslední čtvrtinou 5. století až závěrem 4. století př. Kr. Dionýsos, jeho 
postavení v jihoitalských řeckých osadách a zobrazení na vázách je výrazem 
složitého a oproti mateřským městům i díky místní tradici poněkud odlišného 
vnímání jednoho z nejvýznamnějších řeckých bohů. Z tohoto důvodu se jedná o 
nelehké téma. 

Při jeho zpracování rozdělila B. Kalasová svou práci do několika kapitol: 
po vymezení cílů v úvodní kapitole se věnuje obecným tématům -
charakteristice pramenů, z nichž při práci čerpala, geografickým podmínkám 
jižní Itálie a konečně také řecké kolonizaci oblasti, která je tradičně označována 
jako Velké Řecko. Nicméně souhrn těchto geograficko - historických 
skutečností by vyžadoval bud' zevrubnější posouzení, nebo by bylo vhodnější je 
shrnout do několika vět, doplněných patřičnými odkazy. 

Třetí část je věnována Dionýsovi, jeho atributům nejen v námětech 
vázového malířství, jeho družině a konečně také Dionýsovu kultu. Mezi hlavní 
atributy i na jihoitalských vázách patřil Thyrsos, číše, vinná réva, falos a 
průvodci a souputníci: menády a satyři. Jejich zobrazení logicky vychází 
z attických předloh (podobně jako sama jihoitalská vázová produkce), je však 
rozvinuto v místní invenci. Pokud jde o samotný Dionýsův kult, jsou části 
kapitoly jemu věnované poměrně stručné, autorka vycházela především 
z LlMCu - zde opominula např. práce A. Fola, který se této problematice řadu 
let věnuje především z hlediska počátku kultu a jeho rozmachu v řeckém 
prostředí (např. A Fol, Frakijskij Dionisos. Der Thrakische Dionysos. Sofia 
1993). V kapitole věnované ikonografii Dionýsovských témat B. Kalasová 
podává přehled 8 hlavních typů zobrazení (oproti základním třem v pracích AD. 
Trendalla), což vystihuje a podtrhuje nejen četnost, ale také oblibu námětu 
v jihoitalských po/eis. K této části (a bohužel nejen k ní) je však nutné 
podotknout, že chybí odpovídající poznámkový aparát - je zřejmé, že autorka 
čerpala z řady prací, které dokázala úspěšně kompilovat a zpracovat, ale v této 
části absence odkazů snižuje hodnotu práce. 

Kapitola čtvrtá přináší stručné zhodnocení řeckého divadla - především 
té jeho části, jež je spojována s Dionýsovým kultem. Vzhledem k námětům 
jihoitalských váz je tato část zařazena oprávněně, neboť ve sledované oblasti 
hrála tato stránka důležitou úlohu. 

Stěžejní část diplomové práce B. Kalasové představují kapitoly 5. a 6. 
První z nich pojednává o počátcích a vývoji vázového malířství v Lukánii, Apulii, 
Kampánii a na Sicílii. Stručně se věnuje také technologickým otázkám (kvalita 
samotných nádob a jejich listru) a hlavním tématickým okruhům, z nichž 
jihoitalští malíři čerpali. Počátky jihoitalské produkce jsou jistě oprávněně 
vázány na ekonomickou a politickou situaci v Athénách, ale snad by stálo také 
za zhodnocení posoudit hospodářský rozmach kolonií v této době a přesun 
výrobních center blíže ke spotřebiteli. Pokud jde o tvarosloví těchto váz, 
považuji za nepříliš vhodné pouze anglické pojmenování tvarů na obr. 5 -



autorka také nevhodně používá termín "mělké vědro - amfora" (bail amfora), či 
"squat lekythos" (s. 36). Kapitola 5.2. je věnována charakteristice jednotlivých 
vázových i malířských škol a okruhů včetně četnosti dionýsovských témat - zde 
vychází především z prací A. D. Trendalla, i v této části by bylo vhodné 
zohlednit práce jiných autorů. 

Na stranách 45 - 60 podává autorka přehled váz s dionýsovskými 
tématy, jež pocházejí ze sledované oblasti. V této části shromáždila a zevrubně 
popsala charakteristické příklady s daným tématem - ikonografické náměty 
odpovídajícím způsobem nejen popisuje, ale hledá také analogie či rozdíly 
v odpovídajících souborech především attické produkce. Námětům, 
souvisejícím s funerálními zvyklostmi a posmrtnými představami, jež na 
jihoitalských vázách často nalézají svůj odraz, se B. Kalasová věnuje 
v následujíci 7. kapitole. V této části se (především při charakteristice orfismu -
jehož projevem je snad také obliba zobrazení hlav v jihoitalském umění této 
doby) opírá o četné literární prameny. 

Práce je doplněna seznamem literatury a odkazů na internetové stránky, 
z nichž autorka čerpala také při výběru obrazové přílohy, která vhodně doplňuje 
textovou část. Pouze obr. 3 by snad bylo vhodnější nazvat tabulkou, podobně 
by bylo vhodnější výše zmíněné doplnění českých ekvivalentů na obr. 5. Do 
práce se také vloudila řada stylistických nepřesností, které jsou zřejmě dány 
nedostatkem času na závěrečnou korekturu před odevzdáním práce. 

Autorka téma zpracovala i přes jeho náročnost přehledně a prokázala 
schopnost práce různorodým materiálem, který zpracovala na základě 
prostudovaných prací, jež doplnila vlastními postřehy. Prokázala schopnost 
samostatné práce a zhodnocení složité pramenné základny. I přes výše 
uvedené připomínky proto považuji předloženou práci Barbory Kalasové za 
vhodnou pro obhajobu a udělení titulu magistr. 

V Praze 8. září 2007 
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PhDr. Jiří Musil, PhD. 
Ústav pro klasickou archeologii FF UK 


