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Posudek vedoucího na magisterskou práci Barbory Kalasové "Dionýsovská 
tématika na jihoitalských vázách", Praha 2007, 105 s., 91 obr. 

Autorka v předložené magisterské práci navázala na svoji práci 
bakalářskou, v níž se zabývala rovněž dionýsovskými náměty, ovšem na vázách 
zhotovených v Athénách (a nadto ještě o něco ranějších - konec 6. až l.polovina 
5.století př.Kr.). Z attických váz sice jihoitalští malíři, zejména v počátečních 
fázích, vycházeli, ale postupně se v jejich tvorbě uplatňuje preference jiných
specifických námětů a mnohdy odlišný obsah zobrazeného. 

První kapitoly práce jsou zaměřeny na obecné informace, týkající se 
Velkého Řecka, v některých případech snad až příliš všeobecně známé (např. 
informace o tom, že nejznámějšími sopkami jsou Etna a Vesuv - str.8; pozn. 5 
na str. 9: "Thukydydés"). Rovněž stručná historie zakládání řeckých měst v jižní 
Itálii a na Sicílii a zejména přehled literárních, epigrafických a archeologických 
pramenů ke sledované oblasti jsou tak zjednodušené, že je otázka, zda neměly 
být zcela vypuštěny. Kromě toho nejsou tyto oddíly ani po stylistické stránce 
příliš zdařilé (např. str. 1 O: "Mezi nejstarší a zároveň literárně doloženou řeckou 
osadou je Pithékússai ... ", "K dalším založeným městům je třeba uvést 
Sybaris, ... "). 

3. kapitola zahrnuje pod hlavním titulem"Dionýsovská tématika na 
vázových malbách" několik dílčích podkapitol, věnovaných Dionýsově původu, 
jeho atributům nebo příslušníkům dionýsovských průvodů. Také zde se, 
bohužel, setkáváme často se stylistickými nedostatky, které vzbuzují dojem, že 
autorka pracovala ve spěchu a práci si po napsání řádně nepřečetla (viz. např. 
str. 18: "Za zmínku stojí také rhytony ... Užívalo se ho značně při úlitbách bohů, 
podobně jako fiála .. "). Oproti předchozí bakalářské práci se v těchto částech 
B.Kalasová zaměřuje i na postižení rozdílů v četnosti a způsobu zobrazování 
některých atributů nebo postav v produkci attické a jihoitalské. 

Ve 4. kapitole se autorka stručně zastavuje u řeckého divadla, které je 
s dionýsovským kultem, a svátky na jeho počest úzce spojeno, pak následuje 
poměrně rozsáhlá kapitola o jihoitalských vázách, s výčtem a charakteristikou 
jednotlivých škol a uvedením nejvýznamnějších malířů. V této části, obsahující 
mnohokrát renomovanými odborníky zpracované téma (zejména 
A.D.Trendallem), autorka těžko mohla přinést nějaké nové poznatky. To, že 
jihoitalská keramika byla vyráběna v jižní Itálii nebo na Sicílii a nikoliv 
dovážena z Attiky, je známo rozhodně dříve, než se uvádí na str.30. Ke str.36: 
tzv. "bail-amphora" by asi neměla být označována jako "mělké vědro", tvar ve 
skutečnosti odpovídá amforám, liší se umístěním ucha, nestoris je převzata 
z lokální (messapijské) keramiky. Svatební náměty mohou souviset také 
v některých případech s funerální tématikou. 

V 6.kapitole autorka vytvořila výběr jihoitalských váz s dionýsovskými 
náměty, které se nějakým způsobem vymykají běžné produkci. Teprve v této 



části se v podstatě B.Kalasová dostává k zadanému tématu své práce. U 
vybraných exemplářů uvádí podrobné popisy a podle možností se snaží o 
nalezení odlišností, ať již celého námětu nebo jeho jednotlivých prvků, od 
produkce attické. Ke str. 54: thymiaterion je vykuřovadlo, takže se na ně musely 
dávat nějaké hořlavé vonné látky; ke str.58: motiv Dionýsa na pantheru byl 
oblíbený na řeckých mozaikách. 
"Víra v posmrtný život" je název předposlední kapitoly, která se zabývá tímto 
aspektem dionýsovských námětů. Zde je nutno připomenout, že o jihoitalských 
vázách bývá často uvažováno jako o vázách převážně nebo výlučně funerálních. 
Autorka zde vymezuje několik variant scén, které souvisejí se smrtí a kultem 
zemřelých. Značná část této kapitoly je věnována složité problematice orfismu. 
Výklad je doplněn citáty z antických autorů. S orfismem, konkrétně s hlavou 
Orfeovou, možná souvisí obliba zachycování samotných hlav ve výtvarném 
umění této oblasti, včetně vázového malířství. 

Závěr poměrně dobře vymezuje základní okruhy dionýsovské tématiky, 
s nimiž se v jihoitalském vázovém malířství setkáváme, s přihlédnutím 
k odlišnostem jednotlivých škol. 

Seznam literatury zahrnuje i větší množství elektronických dokumentů, 
v obrazové příloze shromáždila autorka bohatou dokumentaci k tématu. Otázka 
stylistických nedokonalostí je zmiňována výše. 

Celkově lze shrnout, že Barbora Kalasová i přes uvedené připomínky 
prokázala schopnost samostatné práce s odbornou literaturou a předloženou 
práci lze považovat za vhodný podklad pro obhajobu za účelem získání titulu 
magistr. 

V Praze dne 6.9.2007 
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