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1. Úvod 

Území jižní Itálie, Sicílie a přilehlých Liparských 

ostrovů se z hledika keramické produkce nejvíce rozvíjelo 

v období 440-300 př.n.l. Keramika, která z jednotlivých 

škol vznikla, se svým vyobrazením neřadí sice k ukázkovým 

vzorům antické keramiky, ale v rámci doby, kdy vznikla, je 

brána za jednu z nejhezčích.  

Školy, které se v této oblasti vytvořily (lukánská, 

apulská, paestská, kampánská a sicilská), vzešly z attické 

tradice, která sem byla přinesena po peloponéské válce, kdy 

se řada umělců vydala skrz Středomoří nalézt novou oblast 

uplatnění své profese. Díky kolonizační činnosti během 

předchozích let a staletí bylo možné v jednotlivých 

jihoitalských řeckých polis „zapustit“ kořeny a předat 

svoje zkušenosti a dovednosti ostatním umělcům. Díky tomu 

se dochovaly nádoby z počátku se silným vlivem attické 

keramiky (jak v technologii, tak v námětech), ale postupem 

času si vázové malířství nachází cestu na novém území zcela 

samo. Dochází k transformaci námětů, slučování a spojování 

mýtů, které byly pro jihoitalské Řeky důležité. Nádoby 

z jižní Itálie a Sicílie nevypráví příběhy o Řecích  

z pevniny, ale o místních lidech, jejichž kořeny k Řekům 

sahají. Možná proto dlouhou dobu zůstavala keramika z této 

oblasti stranou zájmů badatelů, jejichž zraky padaly na 

attickou keramiku, jejíž produkce, dovoluji si říci, neměla 

v antickém umění, konkurenci. Neprávem tedy byla 

jihoitalská keramika odsunována na vedlejší kolej. 

V současné době dochází postupně k nápravě a jihoitalská 

keramika se častěji dostává do popředí zájmů vědců  

a badatelů.1  

                                                 
1 Fragments of a Lost Culture Archaeologist uncovers a southern Italian society once dominated -- and 
overshadowed in history -- by the Greeks  
(http://news.research.ohiou.edu/perspectives/index.php?item=306&page=116) 
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Dionýsovská tématika na jihoitalských vázách podléhala 

obdobně jako všechny ostatní náměty stejným vlivům, které 

měly za následek nejen změnu stylu zobrazování dionýsovské 

tématiky (úroveň technologie škol), ale také změnu 

samotného obsahu některých zobrazení. Práce je tedy členěna 

do jednotlivých sekcí, které postupně odkrývají několik 

oblastí lidského bytí, ve kterých se dionýsovská tématika  

a vliv kultu boha Dionýsa objevovala. Práce z počátku 

seznamuje čtenáře s geografickou polohou a kolonizační 

činností, která měla ve svém důsledku hlavní podíl také na 

tom, že se jihoitalská produkce ve 4.stol.př.n.l. rozvíjela 

právě zde.  

V rámci dionýsovské tématiky se objevují nespočetné 

zkazky ze života a z uctívání boha Dionýsa, takže další 

kapitoly se věnují tomuto tématu, které je poplatné pro 

celé antické umění. Ke každé sekci je vždy uvedena synapse 

s jihoitalskou vázovou produkcí. Popis existence boha 

Dionýsa v sobě zahrnuje nejen jeho počátek (zrození), 

uctívání a rozšíření kultu po celém světě, ale obsahuje 

také charakteristiku atributů, věrných přívrženců 

(satyrové, mainady, siléni) a jeho nejbližších (Ariadna, 

Semelé).2 

Náměty na jihoitalské keramické produkci spojené 

s Dionýsem a jeho světem jsou obdobné námětům na attických 

nádobách (v rámci významu), ale v jihoitalské produkci 

vystupuje do popředí mnohem častěji vliv divadelní sféry, 

na jejímž začátku bylo prapůvodní uctívání Dionýsova kultu. 

Jedna kapitola je tedy věnována tématu zrodu divadla, které 

lze považovat za „přetransformovaný“ dionýsovský motiv 

v rámci dekorace. Následující kapitola se bude věnovat 

stručnému nastínění jihoitalské vázové produkci se 

                                                 
2 Diplomová práce se bude odvolávat na předchozí bakalářskou práci, jejímž tématem byl „Odraz života a 
kultu boha Dionýsa na attických červenofigurových číších konce 6. – ½ 5. stol.př.n.l.“, ale  
v rámci odlišného geografického i časového období. 
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základními charakteristickými prvky, v níž je, pokud je to 

možné, zdůrazněno užití dionýsovských prvků.  

Samotnou kapitolou, která ve své podstatě vytváří 

přehled dionýsovských námětů v jednotlivých školách, je 

netradiční a zajímavé zobrazení dionýsovské tématiky 

v rámci všech škol. Výběr je vytvořen z výjevů na různých 

typech nádob, které byly vybrány autorkou pro svoji 

zajímavou, nestandardní či naopak zcela tradiční koncepci. 

Poslední část se stručně zaobírá problematikou představ  

o posmrtném životě Řeků a vztahu jednotlivých námětů 

k dionýsovskému světu a orfismu, jehož prvky se do 

jihoitalské vázové produkce také transformovaly, i když 

převážně ve skryté podobě. Nastíněny budou počátky orfismu, 

jeho zásady a rozšíření.  

Katalogová dokumentace, která je řazena na konec, je 

rozdělena podle jednotlivých škol. Autorka se snažila 

vybrat k jednotlivým typům charakteristická vyobrazení, 

která by danou školu představovala. Největší část obrazové 

dokumentace zastupují nádoby lukánské, apulské a paestské 

školy, kde se dionýsovská tématika objevuje nejčastěji.  

V poslední řadě jsou v obrazové příloze zastoupeny 

také nádoby, které svojí výzdobou tíhnou k posmrtnému 

životu a zobrazení smrti. Z hlediska uspořádání práce jsou 

zařazeny tyto výjevy na konec obrazové části, aby 

strukturou práce odpovídaly dané tématice, i když stylem  

a zařazením do seznamu jihoitalských škol spadají do jiného 

období. 
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2. Charakteristika jižní Itálie  

2.1. Geografický profil 

 

 Jižní Itálie byla svojí geografickou polohou  

a přírodními podmínkami vhodným místem pro zakládání nových 

kolonií řeckými osadníky. Tato oblast se v antických 

textech označovala jako tzv.„Velké Řecko“ (Megalé Hellas). 

Narozdíl od severní Itálie, ve které převažuje rozlehlá  

a úrodná rovina, a kterou zásobuje vodou tok Pád, je jižní 

část Apeninského poloostrova protknuta pohořím Apeniny, 

které až na samý okraj souše určily jihovýchodní orientaci 

poloostrova ve Středozemním moři. Pohoří Apeniny se zvedají 

do výše od Ligurského moře a táhnou se až na jih 

poloostrova (Kalábrie).3 Úrodné oblasti se na základě 

tohoto geografického rozložení vytvořily převážně na 

jihozápadním pobřeží Apeninského poloostrova a pobřeží 

Sicílie.4  

Důležitým rysem geografického profilu byla také 

vulkanická činnost, která se nejvíce projevovala ve střední 

a jižní části Apeninského poloostrova. Mezi nejznámější 

sopky patří samozřejmě Vesuv u Neapole či Etna na Sicílii. 

O jejich vulkanické činnosti se do dnešních dob dochovaly 

značné archeologické materiály. Podnebí se v jižní Itálii 

vyznačuje teplým až horkým klimatem, déšť se vyskytuje 

pouze v zimě, v létě celá oblast značně trpí nedostatkem 

vláhy. 

Z hlediska nerostných surovin se jižní Itálie neřadila 

mezi bohaté lokality. Jednou z předností v této oblasti 

byly však bohaté zdroje hrnčířské hlíny, které se staly 

dostačujícím předpokladem pro rozvoj vyspělé keramické 

výroby (vázy, nádoby, cihly, střešní tašky,....). 

Příznivých přírodních podmínek na pobřeží pro zbudování 
                                                 
3 Apeniny pokračují dále na ostrov Sicílie, kde vytvořily mohutné hory. 
4 viz. obr.č.1 
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přístavů využili mezi prvními také Řekové (v oblasti 

Neapolského zálivu, v Mesinské úžině a Tarentském zálivu). 

(viz. 2.3.) 

 

2.2. Prameny informací 

 

Prameny, ze kterých se mohou čerpat informace  

o kultuře, hospodářství a obchodu jižní Itálie, se dají 

rozdělit do několika oblastí: 

a) písemné prameny 

Všeobecně je známo, že řecké státy v jižní Itálii a na 

Sicílii vytvořily bohatou literaturu, ze které ovšem 

zůstaly pouhé zlomky. Informace se tedy musí čerpat 

z jiných literárních pramenů a to převážně ze spisů raných 

zákonodárců (např. z jihoitalských Lokroi či sicilské 

Katané), ale i historiků klasického období, kteří se ve 

svých dílech zaobírají Řeky v západním Středomoří.5  

b) nápisy, mince 

 Nápisů se z oblasti jižní Itálie dochovalo poskrovnu, 

ale na druhou stranu mince, které mají svoji velmi cenou 

vypovídací hodnotu (např. mince sicilských Syrakúz)patří 

k jedněm z nejkrásnějších.  

c) archeologické prameny 

 Vedle samostatných archeologických vykopávek, které 

v jižní Itálii stále odhalují řadu řeckých měst, pomáhají 

k odkrývání minulosti také nové metody leteckého snímkování 

či podmořské průzkumy. K velmi cenným poznatkům je také 

možné dojít skrze archeologické nálezy (např. právě vázy), 

které mají samy o sobě velmi důležitou vypovídací hodnotu 

nejen o zobrazení, které na sobě nesou, ale také o lidech, 

kteří je vytvořili a o lidech, pro které byly vytvořeny.  

  

                                                 
5 Herodotos (7, 153-167), Thukydydés (6. a 7. kniha),  
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2.3. Kolonizace 

Kolonizace oblasti jižní Itálie, Sicílie a přilehlých 

ostrovů probíhala od pol. 8.stol.př.n.l.a pokračovala v 7. 

i 6. stol př.n.l.6 Řekové osídlovali oblasti, které byly 

z hlediska geografie nejvhodnější: pobřežní ostrovy, 

poloostrovy, mysy, ústí velkých řek a oblasti, které byly 

vhodné pro zemědělství, jenž muselo pro nově příchozí 

zabezpečit dostatek potravy.7 Obsadili jihoitalské pobřeží 

do výše Neapolského zálivu a Tarentu, sicilské pobřeží, 

mimo západního cípu ostrova, který byl kolonizován 

Foiničany a přilehlé Liparské ostrovy. Mezi nejstarší  

a zároveň literárně doloženou řeckou osadou je Pithékússai 

na ostrově Ischii u Neapolského zálivu a Kýmé na 

protilehlém pobřeží, která později zakládá sama „Nové Město 

– Neapolis“. Jejími zakladateli byla eubojská města 

Chalkida a Eretrie. Eubojská města zakládala i další osady 

– Zanklé v Mesinské úžině, Rhégion (společně s Megarou), na 

severní části východního sicilského pobřeží osadu Naxos, 

Leontínoi a Katané. Další významné město, Syrakúzy, založil 

Korint (733 př.n.l.), Megara Megaru Hyblajskou (728 př.n.l)  

a Dórové z Kréty a Rhodu osadu Gelu na jižním pobřeží 

Sicílie. K dalším založeným městům je třeba uvést Sybaris, 

Krotón, Metapontum, Tarent a mnohé další důležité  

a významné lokality.8  

S oblastí jižní Itálie a západního Středomoří je 

v řeckých pověstech spojováno mnoho mýtů (např. Odysseova 

dobrodružství, příběh Daidala a Ikara,...), které měly 

pravděpodobně za úkol vytvořit herojskou minulost pro nově 

vzniklé osady a spojit a zdůraznit tak propojení západních 

a egejských Řeků během kolonizace. Podoba náboženského 

                                                 
6 Nejvýznamnější kolonie, se kterou je spjat počátek jihoitalského vázové malířství, jsou všeřecké 
Thurioi, založené v roce 443 př.n.l. 
7 Řecké osady byly samostatné městské státy obdobného typu jako polis v mateřském Řecku. Osadníci 
byli vázáni novým občanstvím, staré ztráceli. Osady byly na metropolích zcela nezávislé, přesto kontakty 
udržovaly v rámci náboženské, obchodní a citové rovině. 
8 viz. obr.č.2 
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života a kultů přistěhovalců měla všeobecné rysy ve všech 

vzniklých polis. Ve městech byla část areálu vymezena 

bohům, jejichž chrámy byly vyzdobeny sochami. Právě zde 

v jižní Itálii a Sicílii docházelo v daleko větší míře 

k vyrovnávání s místními představami a zvyklostmi v oblasti 

kulturní, náboženské i společenské. Hlavním důvodem bylo 

jistě to, že poloha jižní Itálie a Sicílie ve Středozemním 

moři byla natolik výhodná pro vznik osad, že lidé brali 

jako „samozřejmost“ nově příchozí obyvatelstvo a jeho 

kulturní zvyky. Pozdější politické upevnění Řeků v jižní 

Itálii vedlo také ke stabilizaci jejich náboženství a s tím 

spojené budování nových chrámů v jednotlivých lokalitách. 

V oblasti jižní Itálie a Sicílie byla kulturní úroveň 

značně vysoká a kultura jednotlivých řeckých měst tvořila 

nedílnou součást starověké řecké kultury. Mnoho řeckých 

umělců z pevniny působilo v řeckých osadách jižní Itálie  

a ty později daly světu velkolepé myslitele a umělce, 

filosofy, básníky a vědce. Mezi ně spadají např. 

zákonodárci (Zaleukos z Lokroi, 1. řecký zákonodárce, který 

uveřejnil v 7.stol.př.n.l. psaný zákoník), lyrikové 

(Stésichoros, Íbykos, Simónidés, Bakchylidés či Pindaros,) 

či historici (Tímaios, Diodóros). Nelze opomenout také 

Pythagora a jeho žáky, Xenofanta, Parmenida, Zénóna a mnohé 

další. V rámci matematických věd nelze opomenout také 

světoznámého matematika a vynálezce Archiméda ze Syrakúz  

a stranou nemůže zůstat také lékařská škola v Krotónu či 

filozofická škola eleatů.  

Kultura řeckých měst v západním Středomoří si utvářela 

svébytnou podobu, ale byla samozřejmě součástí celého 

vývoje řecké kultury. Rozvoj jihoitalských měst ve 

4.stol.př.n.l. byl předpokladem dostatečného politického 

vývoje, který vedl k hospodářské expanzi, se kterou 

souvisela také silná migrace umělců z pevninského Řecka. 
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Přinášeli sebou znalosti a techniku řeckého umění, které se 

na pevnině rozvíjelo několik staletí.  

Dlouhou dobu byla kultura v jižní Itálii opomíjena a 

brána spíše jako doznívání vrcholu řeckého umění, které si 

samozřejmě v novém prostředí vytvořilo své vlastní podmínky 

k přežití a především našlo nové způsoby a zdroje 

inspirace.  
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3. Dionýsovská tématika na vázových malbách 

 

Dionýsovská tématika se dělí podle jednotlivých námětů  

a vyobrazených situací. Dopodrobna rozpracované obecné 

dělení dionýsovské tématiky je obsaženo v Lexiconu 

Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC)9. (obr.č.3) 

Toto rozdělení je poplatné celkovému vyobrazení Dionýsa 

v antickém umění. V rámci této práce, která se zaměřuje na 

dionýsovskou tématiku na jihoitalské vázové produkci, se 

některá zobrazení vyskytovat nebudou, ale přesto jsou  

v seznamu, podle LIMC, uvedena, jelikož u některých je 

možné dohledat jejich původní vzor či námět, který byl poté 

přepracován a upraven.10  

 V dalších částech této práce se typy vyobrazení budou 

zaměřovat již specielně na dionýsovskou tématiku, která se 

vyskytovala v jednotlivých vázových školách.  

Na úvod je tedy třeba uvést stručný přehled o Dionýsově 

životu, kultu, jeho atributech, přívržencích a způsobu jeho 

uctívání (v samotném Řecku), protože právě tyto detaily  

a symboly se na jihoitalských nádobách, ve vzájemném  

a propojeném vztahu, vyskytují.  

 

3.1. Dionýsos – bůh plodnosti a vína 

 Dionýsos, řecký bůh vína a plodnosti, známý pod jmény 

Dionýsos a Bakchos („smyslů zbavený“), byl původně thrácký 

bůh plodnosti a úrody a teprve později se stal řeckým bohem 

vína, plodnosti, vegetace a ochráncem stromů a keřů. Jako 

bůh, který má dvě jména (Dionýsos a Bakchos), musel mít 

také dvě rodiště. Jako Dionýsos se v Řecku objevil při 

posunu thráckých kmenů ze severu na jih (Thrákové ve svém 

                                                 
9Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae , Zürych – München, 1981-dosud 
10 Zobrazení, která se na jihoitalských vázových malbách oproti attické produkci nevyskytují téměř 
vůbec, jsou graficky odlišena (kurzíva). 
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pantheonu měli boha vína Sabazia, který měl podstatnou 

podobu s Dionýsem) a jako Bakchos se rozšířil z lýdsko-

frýžské oblasti.11 Do této oblasti se koncem 2.tisíciletí 

př.n.l. přestěhovaly thrácké kmeny z Balkánu a dokladem pro 

danou shodu jmen je poté lýdská bilingua.12 Obou názvů se 

pak užívalo bez rozdílu. U Thráků byl ovšem Dionýsos 

nejenom bohem orgiastických slavností a společných pitek 

vojenských družin, ale byl považován také za velkého 

věštce. Dionýsovo jméno se poprvé objevuje na dochované 

tabulce z Pylu, napsané lineárním písmem B, na které byla 

zjištěna forma genitivu v podobě Di-wo-nu-so-jo. Na jedné 

straně se může jednat o boha Dionýsa ve významu „Diův syn“, 

ale na straně druhé se tento Dionýsos ztotožňuje s pylským 

bohem Drimiem, synem Diovým, který ovšem není odjinud znám. 

V případě přijmutí stanoviska, že se jedná o Diova syna 

Dionýsa se předpokládá, že se s ním Řekové seznámili 

v samotném Řecku díky thráckým kmenům, které 

v předhistorické době sídlily níže. Někteří badatelé13 také 

poukazují na možný krétský původ boha, se kterým se spojuje 

kult Dionýsa-dítěte (Zagrea).  

První literární zmínka o bohu Dionýsovi je připisována 

Homérovi, který se v Iliadě, v VI. zpěvu14, zmiňuje  

o thráckém héróovi Lýkurgovi, který pronásleduje Dionýsovy 

pěstounky. Dionýsos je zde zmiňován jako cizí bůh, který se 

neřadí mezi významné řecké bohy. Dalším literárním pramenem 

je homérský Hymnos na Dionýsa, jehož datace spadá do 

7.stol.př.n.l. 

Dionýsos byl bůh mnoha jmen a proto má velkou řadu 

epithet. Mezi nečastější označení patřilo: Dionýsos Dimétór 

(„ten, se dvěma matkami“), Dionýsos Zagreos (Lovec), 

Dionýsos Kissos („břečťanový“) v Acharnai, Dionýsos Bromios 

                                                 
11 termín saboi (nebo sabaioi) byl frýžškým ekvivalentem řeckého bakchos 
12 Hošek, R. Náboženství antického Řecka. Praha: Vyšehrad, 2004,  s.66. 
13 Kerenyi, C. Dionysos – Archetypal Image of Indestructible life. 1.vyd. New Jersey: Princeton 
University Press, 1976. 
14 Homér, Ílias. přeložil R.Mertlík, Praha: Odeon, 1980, s.110. 
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(„bůh povykování bakchických průvodců“), Dionýsos Lysios 

(„Uvolňující“)15, Melanaigis („ten, který nosí černou kozí 

kůži“), Euios („bůh výkřiků radostného veselí euoi“), 

Dithyrambos („zpívající“) a mnohé další, které 

charakterizují jeho samotnou podstatu. V jeho jméně  

a podobě se odráží koloběh přírody, jarního bujení či 

životadárnosti, která lidské pokolení provází od nepaměti. 

 

3.2. Dionýsův původ  

O Dionýsovu původu koluje několik mýtů.16 Svým původem 

a vlastním způsobem bytí se značně odlišuje od ostatních 

velkých řeckých bohů. Podle mýtu byl Dionýsos („ten, který 

se dvakrát narodil), zplozen nejvyšším bohem Diem a dcerou 

thébského krále Kadma, Semelou.17 Na radu žárlivé bohyně 

Héry, která navštívila milenku svého božského manžela 

v přestrojení za její chůvu, požádala Semelé Dia, aby se jí 

zjevil v celé své božské kráse. Zeus, který nemohl své 

milence nic odepřít, jen smutně souhlasil a objevil se jako 

blesk, od něhož vzešel požár a starý palác v Thébách 

shořel. Na jeho místě vyrostl vinný keř. Semelé během 

požáru zemřela. (obr.č.63) V té době už v sobě nosila 

malého Dionýsa. Toho potom donosil Zeus ve svém vlastním 

stehně. Když se Dionýsos z Dia podruhé narodil (obr.č.14) 

(uvádí se Kórycká jeskyně18), byl svěřen bohu Hermovi. Ten 

jej dal na starost orchomenskému králi Athamantovi a jeho 

ženě, Semelině sestře Íno, aby jej vychovali převlečeného 

za dívku. Héra se ovšem nedala oklamat a potrestala 

královský rod šílenstvím. Athamantos si spletl vlastního 

syna Learcha s jelenem a zabil ho a Inó hodila mladšího 

                                                 
15 U orfiků označuje vlastnost boha vína, který uvolňuje všechny zábrany a tvrdá omezení. 
16 Roscher, W. H. Reallexikon der griechischen und römischen Mythologie. Leipzig: Teubner, 1884-
1886,s. 1030 Kerenyi, C.  Mytologie Řeků I. – Příběhy bohů a lidí. Praha: Oikoymenh, 1996, s.188.  
17 Objevily se pokusy vyložit jméno Semelé pomocí thrácko-frýžského jména Semeló, což označuje 
bohyni Zemi. Semelé byla tedy původně nejspíše bohyní země. 
18 Pausanias, Cesta po Řecku II. přeložila Helena Businská, Praha: Svoboda, 1974, s. 333. 
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syna Melikerta do kotle plného vroucí vody a sama se vrhla 

do mořských hlubin. Dionýsos byl ovšem zachráněn a Hermes 

ho odnesl, v podobě malého kůzlete, na horu Nysa (podle 

Herodota ležela tato hora na dnešním africkém kontinentu – 

Libye, Etiopie,…)19 na výchovu ke čtyřem nymfám (jejich 

počet se různí) (obr.č.63). Když Dionýsos dospěl, přece jen 

ho dostihla Héřina pomsta. Seslala na něj šílenství a on se 

začal se svojí družinou, kterou tvořili satyrové, siléni  

a mainady, toulat po světě. O jeho strastiplném a nakonec 

vítězném putování po světě se dochovaly četné zkazky  

a ikonografická zobrazení (vázové dekorace, mozaiky, 

sarkofágy či nástěnné malby). Jeho cesta, vedoucí až do 

daleké Indie, se stala námětem několika literárních děl20, 

která se nám dochovala až do dnešních dob a lze z nich 

čerpat náměty či podněty, které se odrážely v jiných 

oblastech umění, např. ve výzdobě antické keramiky. Po své 

strastiplné cestě se zpátky do Evropy vracel přes Frýgii, 

kde byl očištěn bohyní Rheiou od vražd, které v době svého 

šílenství spáchal. Pokračoval přes Thrákii, kde se mu 

postavil na odpor Lýkurgos a v Boiotii se dostal do 

konfliktu se sestrami své matky Semelé.21  

Dionýsos se během celého svého života objevuje výhradně 

ve spojitosti s ženami. Od svého útlého dětství byl 

vychováván ženami/nymfami, když dorostl, odešel do lesů, 

kde ho doprovázely nymfy a mainady a výhradně ženy se staly 

v podobě bakchantek jeho přívrženkyněmi. Všechny tyto ženy 

ovšem byly vůči Dionýsovi v jisté „závislosti“ v rámci jeho 

božského původu. Jediná žena, která mu byla „rovna“ byla 

jeho jediná milenka a později zákonná manželka Ariadna 

(obr.č.62). Na vázových zobrazeních je možné vidět tento 

                                                 
19 Herodotos. Dějiny. přeložil Jaroslav Šonka, Praha: Odeon, 1972, s. 150. 
20 Lukiános, Šlehy a úsměvy, Praha, 1969,s. 232-234, Životopis Apollónia z Tyany, Praha 1972, 2. 9, s. 
178, Arriános, Tažení Alexandra Velikého, Praha, 1972 s. 159-161, Archipresbyter Leo, Život Alexandra 
Velikého, Praha, 1971,s. 278, Orientalia Antiqua Nova IV, Plzeň, 2004, s. 109 
21 Popíraly skutečnost, že jejich sestra byla milenkou Dia a matkou boha Dionýsa. Seslal na ně šílenství a 
ony se v extázi  šílenství vydaly do hor, kde slavily orgiastické obřady.  
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pár v pozicích, které jasně poukazují na to, že Ariadna 

nebyla vůči Dionýsovi v podřízeném stavu, a že často s ním 

byla zobrazována se stejnou noblesností a na stejné 

„společenské“ úrovni. (obr.č.18a) Často bývá zobrazována 

jako žena důstojného vzezření, čímž se odlišuje od divokého 

ženského elementu v dionýsovských průvodech.22  

 

3.3. Dionýsovi přívrženci a jeho atributy 

K dionýsovské tématice na jihoitalských vázových 

malbách je bezesporu důležité zařadit jednotlivé symboly-

atributy boha, které jsou s ním zobrazovány a mají také 

svoji vlastní vypovídací hodnotu.23 Mezi nejvýznamnější  

a s Dionýsem nejčastěji spojované symboly-atributy patří: 

thyrsos (dřevěná hůl omotaná břečťanem a vinnou révou, picí 

nádoby (kantharos, rhyton, vinný měch, kratér sloupkový, 

zvoncový, kalichový, skyfos, amfora,...), fallos (symbol 

jeho orgiastického kultu), vějačka (doširoka otevřený 

lopatovitý košík) a samozřejmě vinná réva, která je na 

téměř každém zobrazení boha či symposia (obr.č.54). Mezi 

přívržence, kteří tvořili slavný Dionýsův komos, patří 

mainady (obr.č.32), satyrové (obr.č.16) a siléni, kteří 

svým vnější vzhledem a vnitřní touhou dotváří orgiastický  

a extatický charakter epifanie boha.  

 

3.3.1. Thyrsos 

Na vázách se objevují různé druhy této hole, 

nejčastěji se jedná o dřevěnou hůl, která je omotaná vinnou 

révou nebo břečťanem nebo se jedná přímo o část stromu 

                                                 
22 V Dionýsově životě hrála důležitou roli ještě jedna žena a tou byla jeho matka Semelé, kterou vyvedl 
z podsvětí, učinil ji nesmrtelnou a vyzdvihl ji mezi bohy se jménem Thyoné. Jménem Thyias se 
označovaly také blouznivé Dionýsovy kněžky na Parnassu poblíž Kórycké jeskyně, které každoročně 
křísily Dionýsa Liknita – viz Pausanias. Cesta po Řecku II. přeložila Helena Businská, Praha: Svoboda 
1984, s. 334. 
23 Podrobné rozpracování jednotlivých atributů a přívrženců je obsaženo v bakalářské práci: Kalasová, B. 
Odraz života a kultu boha Dionýsa na červenofigurových číších konce 6.- ½ 5.stol.př.n.l. Nepublikováno. 
2005 
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(převažuje borovice, smrk či jedle). Hlavní funkcí byla 

podpěra pro Dionýsa a obranná zbraň mainad proti útokům 

satyrů. Na vrcholu hole byla většinou umístěná piniová 

šiška. (obr.č.7) 

 

3.3.2. Picí nádoby 

 Nejznámějším atributem, který je připisován přímo bohu 

Dionýsovi, je kantharos, nádoba se dvěmi vertikálními uchy, 

které výrazně přesahují okraj nádoby (imitace kovové 

předlohy).24 Přestože na vázách je velmi často zobrazován, 

reálný výskyt byl nejen na řecké pevnině25, ale i v jižní 

Itálii a na Sicílii poměrně vzácný. 

Vedle kantharu a picího rohu se Dionýsos a jeho 

přívrženci, převážně satyrové, objevuje s číšemi, vinnými 

měchy (obr.č.37), s kratéry (obr.č.58), skyfy, amforami či 

konvičkami. Za zmínku stojí také rhytony, které jsou také 

propojeny s dionýsovským světem. Užívalo se ho značně při 

úlitbách bohů, podobně jako fiála (obr.č.46), a také při 

symposiích. V jihoitalské produkci se jich také několik 

dochovalo kompletních. Variabilita těchto typů picích nádob 

je široká.  

 

3.3.3. Fallos  

Fallos (model mužského údu) nebývá považován za 

atribut boha, ale spíše za symbol jeho orgiastického kultu. 

Fallos se stal především atributem jeho přívrženců  

a průvodců – satyrů a silénů. Jeho napodobeniny, velmi 

zdařilé a realistické, byly nošeny v průvodech na počest 

boha (převážně o svátcích, které mu byly připisovány). 

V těchto průvodech mladí lidé nosili schovaný fallos 

v košíku s ovocem, což mělo symbolizovat plodnost. Košík 

                                                 
24 Kanthary byly známy již v helladské keramice, ale záhy zmizely. Do Řecka se tento tvar nádoby vrací 
opět na počátku 8.stol.př.n.l. a souvisí to pravděpodobně s rozšířením Dionýsova kultu právě v 8.-
7.stol.př.n.l. 
25 Bouzek, Jan. Homérské Řecko a střední Evropa. Habilitační práce. Praha: 1968, s.67 a s.205. 
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byl často přikryt látkou, která se na konci průvodu 

odstranila a fallos se veřejně ukazoval.26  

 

3.3.4. Vějačka – liknon 

Mezi méně známé atributy patřila také vějačka, což byl 

doširoka otevřený lopatovitý košík, který rolníci užívali 

k oddělování zrna od plev a to tak, že obilí vyhazovali do 

vzduchu a chytali zpátky do vějačky. Vějačka se stala 

atributem Dionýsa jako božstva obilí a zemědělství. Podle 

tradice byl bůh po narození položen do vějačky jako do 

kolébky a opečováván nymfami. Z tohoto atributu bylo 

odvozeno epitheton Dionýsos Liknités („Chovaný v 

ošatce“).27 Tento atribut se na zobrazení jihoitalské 

keramiky nevyskytuje. 

 

3.3.5. Vinná réva 

 Vinná réva je s bohem Dionýsem spjata neodmyslitelně. 

Je považována za nejdůležitější plodinu, kterou sebou 

Dionýsos nesl na východ a dával ji lidem darem. Díky 

rozšíření této plodiny se šířil i vliv samotného boha. 

Podle věřících byl Dionýsos vždy přítomen, ať už 

v rostlinné či zvířecí podobě, při samotném pěstování  

a zpracování vína, jeho uložení, využití a také exportu.  

U Řeků bylo víno považováno za dar boha Dionýsa. 

Přinášel lidem osvěžení jak fyzické, tak duševní a dovedl 

je uvést do orgiastického stavu. Víno se přesto v kultu 

nepoužívalo k dosažení extáze a splynutí s bohem.  

Vinná réva bývá na vázových dekoracích zobrazována 

kvetoucí či plná plodů, ale také v druhotné podobě a to 

věnců. Byly znakem veselí a extáze a často zdobí hlavy 

účastníků slavnostních průvodů, rozbujařených dvojic či 

samotného boha. (obr.č.51) 

                                                 
26 Satyrové, zobrazení na jihoitalské keramice, častou nesou košíček, ve kterém by mohl být tento fallos 
schován, ale je to pouze nepotvrzená hypotéza. 
27 Nástroj, který byl tradičně užíván během dionýsovských mystériích. 
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3.3.6. Zvířata 

 Zvířata se v bezprostřední blízkosti boha objevují již 

od počátku jeho kultu. V attické produkci keramiky bývala 

zobrazena jako jeho doprovod, jako epifanie boha samotného 

nebo jako obětní zvířata. Někdy mohou mít tato zvířata 

funkci hlavní, ale ve většině případů mají pouze funkci 

doplňující, podtrhující božskou epifanii, jak tomu bylo  

i v jihoitalské produkci. Mezi nejčastěji zobrazovaná 

zvířata patří laně či koloušci (obr.č.18a, 56), mezci, 

muly, panteři (obr.č.55), srnci, gryfové (obr.č.78)či 

zajíčci (obr.č.40). Narozdíl od attické keramiky, kde se 

tato zvířata řadí mezi velmi početné přívržence 

dionýsovského thiasu a zároveň jsou charakteristickými 

prvky samotného božského kultu,28 tak na jihoitalských 

vázových malbách se tato zvířata objevují spíše sporadicky 

a většinou doplňují pouze symbolicky daný výjev. (obr.č.20)  

 

3.3.7. Mainady 

Mainady byly ctitelky a průvodkyně boha Dionýsa. 

(obr.č.32) Kolem jeho kultu se soustřeďovaly už od 

nejstarší doby. Slovo pochází z řeckého mainesthai (šílet). 

Byly označovány řecky mainades (lat. maenades). Jak 

v mýtech, tak v kultu samotném, často splývaly s thyiadami 

a bakchantkami či bakchami.  

Vytvářely družiny (thiasos) a scházely se převážně 

v noci29, daleko od měst, na horách a v lesích. Za 

doprovodu hudebních nástrojů (bubínků a píšťal) se 

dostávaly do extáze, mávaly pochodněmi(obr.č.36) a thyrsy, 

byly oblečené do kožešin z divokých zvířat (kolouch, 

panter), ve vlajících vlasech měly zapletenou vinnou révu, 

břečťan a často hady v podobě diadému. Takto oděné běhaly 

po lesích, chytaly a rukama trhaly mladá zvířata 

                                                 
28 Vierneisel, K. Kaeser, B. Kunst der Schale – Kultur des Trinkens. Antikensammlungen München, 
1990, s.401-407. 
29 Na jihoitalských vázách mají mainady a později i satyrové v rukou pochodně. (obr.č.36,43) 
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(sparagmos) a pojídaly jejich syrové maso (ómofagia). 

V těchto zvířatech – srnec, kolouch, kozel nebo býk – 

viděly mainady samotného boha a při pojídání masa a pití 

krve zvířete věřily, že do nich sám bůh vstupuje a ony se 

s ním mohly plně sjednotit (theofagie).  

Na jihoitalských vázových malbách se mainady vyskytují 

jako průvodkyně a jako pomocnice. Většinou stojí poblíž 

boha v přítomnosti satyrů (obr.č.30,36,84) a v rukou mají 

další atributy boha(obr.č.66) (thyrsos, fialy, pochodně, 

bubínky). Na jihoitalských vázách je ovšem někdy problém 

s přesnou identifikací či interepretací vyobrazení. Může se 

totiž jednat o ženy, oblečené jako mainady, které např. 

během divadelních her, samotné mainady představovaly. 

(srovnej obr.č.32 a obr.č.57 či 70) K rozlišení těchto 

scenérií je poté důležité brát v potaz celkovou koncepci a 

další zobrazené výjevy a detaily. 

 

3.3.8. Satyrové 

 Hlavní mužští přívrženci boha Dionýsa byli původně 

přírodními démony, kteří žili v lesích a na horách. 

V jejich vzezření se silně odráží lidská a zvířecí podoba. 

Hlava měla většinou lidskou podobu ovšem s kozlími rohy 

(obr.č.18 b), uši byly špičaté, těla svalnatá, na zadní 

straně se zvířecím ocasem a nohy ukončené kopyty. Satyrové 

bývají zobrazováni často s rozvernou náladou, při které 

pronásledovali své společnice, mainady, které se jim 

snažily uniknout (obr.č.8).  

Satyrové se dělí na tři skupiny – 1) podoba mladíka 

s rohy (satyriskoi) (obr.č.38,42) 2) muž ve středním věku, 

svalnaté tělo a převažuje zvířecí podoba (obr.č.59,82),30 

3) starší muž – silén (obr.č.28,74). Nejdříve byli satyrové 

zobrazováni spíše ve zvířecí podobě, ale postupně začali 

být sofistikovanější a polidštěnější (obr.č.17) a stylizují 

                                                 
30 Tento typ se na vázách objevuje velmi zřídka. 
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se spíše do podoby pomocníků a sluhů (obr.č.33,38) Pravě 

tato podoba zobrazení se do jižní Itálie ve 4.stol.př.n.l. 

dostává přes attické malíře a pokračuje ve stejné tradici 

až do konce století. Satyrové se na jihoitalských vázách 

objevují ještě v jedné podobě. Souvisí to s divadelním 

vystoupením, tzv. satyrským dramatem.31 (obr.č.24) Základem 

bylo komické vystoupení, jehož chór tvořili herci, 

převlečení do satyrských kostýmů. Výjevy z těchto 

divadelních děl se na attických nádobách nedochovalo tolik, 

jako na jihoitalské produkci. Hlavní důvod je ten, že na 

jihoitalských vázových malbách se ve větší míře obecně 

objevují více výjevy z divadelních inscenací. (více viz. 

4.2.,4.3.)  

  

3.4. Dionýsův kult 
Dionýsův kult se značně odlišoval od ostatních 

božských kultů, jelikož se v něm věřící stávali jeho 

součástí. Ve stavu extáze a duševního rozpoložení, 

dosaženého hudbou a tancem, pronikali do božské přítomnosti 

a při požití zabitého zvířete do nich samotných bůh 

vstupoval. Byl to nový prvek, který se v tradičním řeckém 

náboženství tolik neobjevoval a pro svoji oblíbenost se 

velmi rychle rozšířil. Dionýsos byl tedy považován za 

nového či respektive opětovně přicházejícího boha.  

V Řecku se rozšířil v 8.-7.stol.př.n.l. (zpočátku 

nejvíce na řeckém venkově) na úkor starobylých bohů 

uctívaných řeckými aristokraty. V 7.-6.stol.př.n.l se 

hovoří o nejsilnější orgiastické povaze tohoto kultu, 

s čímž bylo spjato hromadné rozšíření po celém Řecku, čemuž 

napomáhaly uvolněné rodové svazky a snaha o útěk z tvrdé  

a drsné životní reality. Předpokládá se, že právě tyto 

                                                 
31 Od konce 6.stol.př.n.l. se v Athénách objevuje během divadelních vystoupení (po sérii tří tragédií). 
Jejich hlavním úkolem bylo, aby se lidé odreagovali od tragických her. Náměty byly vždy komické. 
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skutečnosti byly jednou z příčin odporu řeckých basileů 

proti pronikání orgiastického kultu.  

Odrazem tohoto odporu je i několik mýtů, z nichž 

některé se dochovaly v literární či dramatické podobě.32 

Jedná se o příběh thébského panovníka Penthea, thráckého 

krále Lykúrga, o dcery orchomenského krále Minya, dcery 

vládce Tírynthu Proita  a mnohé další. Obdobných persekucí 

se v životě Dionýsa objevovalo bezpočetně a všechny měly 

společný výsledek. Po zázracích či seslaných šílenstvích 

byl Dionýsův kult přijat a postupně se tak rozšířil po 

celém Řecku. Kolonisté, kteří přicházeli z různých koutů 

mateřského Řecka, tak sebou přinášeli obdobný způsob 

uctívání tohoto boha a ten se mohl se svým kultem rozšířit 

i v daných oblastech. 

V Athénách došlo k rozšíření tohoto kultu 

v 6.stol.př.n.l. za tyrana Peisistrata. Za jeho vlády byl 

zaveden kult Dionýsa Eleuthera („Osvoboditele“).33 

Přibližně ve stejné době byl Dionýsův kult přijat také 

v Delfách a spadal tak pod ochranu delfských kněží, kteří 

mu dokonce učinili určité ústupky na úkor tradičně 

uctívaného Apollóna. V pravém slova smyslu se ovšem jednalo 

o to, že tímto krokem mohli delfští kněží svým způsobem 

dohlížet a ovládat lidová venkovská hnutí, která se 

k orgiastickému kultu hromadně přidávala a mohli v případě 

ohrožení zabránit tomu, aby nepřevládl nad dosavadními 

uctívanými bohy. 

V rámci celkového zhodnocení dionýsovského kultu je 

možné říct, že k jeho kultu se připojovala ta část 

společnosti, která se nemohla začlenit do institučního 

uspořádání polis. Od samého prapočátku byl dionýsovský kult 

převážně záležitostí žen, které byly vyloučeny 

z politického života. Pravomoci a náboženské postavení 

                                                 
32 Euripidova tragédie Bakchantky byla ve společnosti chápána jako odraz konfliktu oficiálního státního 
náboženství s iracionálními kulty, které do Athén pronikaly. 
33 Zbudoval Dionýsovu svatyni, divadlo na jižním svahu Akropole, zavedl tzv. Velké Dionýsie. 
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bakchantek, které vždy hrály klíčovou roli v dionýsovském 

náboženství, je stavělo do protikladu k podřízenosti, ve 

které byly vůči mužům v praktickém životě, kdy se nemohly 

rovnoprávně účastnit či podílet na řízení obecních 

záležitostí polis.  

Komplexně je tedy možné říci, že v rámci dionýsovského 

kultu se z počátku seskupovali lidé, jenž se z nějakého 

důvodu nacházeli na okraji společnosti a nemohli se tak 

účastnit všech náboženských obřadů. Proto měl tento kult 

velké množství přívrženců a jeho  uctívání se šířilo i do 

okolních oblastí, kde bylo přijímáno bez větších problémů 

či averze. 

 

3.5. Rozdělení dionýsovské tématiky  

na jihoitalských vázách 

 
Dionýsos se na jihoitalských nádobách zobrazuje mnohem 

častěji, než ostatní řečtí bohové. Zcela jistě je to 

z důvodu jeho oblíbenosti nejenom jako boha vína a veselí, 

ale také jako boha, který byl symbolem šťastného a veselého 

života po smrti. Dionýsos je často srovnáván s mladými 

postavami hochů s thyrsy, fialami nebo vinnou révou, což 

patří k jedněm z nejčastějších témat na jihoitalských 

vázových malbách. V rámci celkové koncepce dionýsovské 

tématiky je možné, u jihoitalských váz, uvést následující 

rozdělení zobrazení, které inklinuje k dělení 

(viz.obr.č.3):34 

 

1. postava samotného Dionýsa 

 - stojící, sedící, kráčející 

 

                                                 
34 A.D. Trendall rozděluje zobrazení Dionýsa do třech základních podob: 
1) bůh vína, 2) bůh divadelních her a dramat a 3) mysterijní bůh. 
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2. Dionýsos s přívrženci 

 - satyrové, mainady, bůh Pan, Silén 

- Ariadna  

3. Dionýsos a zvířata 

 - s panterem, gryfem, mezkem, mulou, koněm, oslem,    

       laní, zajícem,... 

4. Dionýsos a symposium 

 - symposium samotného boha 

- lidé ležící na lehátkách 

5. Dionýsos a thiasos nebo komos  

 - průvod tvořený mainadami a satyry 

6. Dionýsos s bohy 

 - s více bohy, s Hádem (v podsvětí), s Diem a Hermem  

      (při narození), s Ariadnou, se Semelé,...  

7. Dionýsův život 

 - při narození (podoba novorozeněte), mladík  

      s thyrsem, muž ve středním věku, Dionýsovi nepřátelé  

      (Lýkurgos, Pentheus, Perseus, Agané)  

8. Dionýsos a divadlo 

- Dionýsos součástí inscenace 

- zobrazení divadelních masek a kostýmů 

- flyaky 

 

Jednotlivé zobrazení se v rámci škol částečně 

odlišovalo (spíše co se týká techniky malby a interpretace 

motivu), ale všeobecně se dá říci, že dionýsovská tématika 

patřila k velmi často zobrazovaným motivům. Proto její 

dělení či rozdělení podle jednotlivých okruhů námětů není 

jednoduché. V každé škole se našly jisté odchylky 

v zobrazení, které později mohly mít vliv také na samotnou 

interpretaci daného zobrazení. (více viz. 5.2.) 
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4. Dionýsos – bůh divadla 
  

 Dionýsos nebyl pouze bohem vína, veselí a zábavy, ale 

přičítají se mu také jiné oblasti lidské kultury, ať už  

u nich byl patronem či přímo zakladatelem. Velkou 

samostatnou oblastí je divadlo a divadelní inscenace. 

 

 4.1. Zrod divadla35 

S bohem Dionýsem jsou spojovány mnohé svátky  

a slavnosti, které se na jeho počest v Athénách konaly 

(Velké a Malé Dionýsie, Lénaje, Anthestéria,...)36  

a jejichž součástí byly oslavné průvody doplněné mimickými 

vystoupeními a tanci. Se zrodem divadla se dávají do 

souvislosti Velké Dionýsie37, které se konaly na přelomu 

března a dubna (9.-13. eléfebólionu) a řadily se k hlavním 

svátkům ve starověkých Athénách. Na jednu stranu je velmi 

těžké přesně stanovit, proč je zrod divadla spjat právě 

s kultem boha Dionýsa, jelikož i u ostatních náboženských 

slavnostech se tančilo, zpívalo a byly doprovázeny velkým 

procesím. Ovšem na stranu druhou se v dionýsovských 

průvodech objevovali účastníci maskováni jako satyrové, 

mainady a silénové a podívaná na tento zdobný průvod, který 

byl plný veselý a bujarosti, byla velkolepá.  

Na jihoitalských vázových malbách jsou často tyto 

průvody zobrazeny (na přelomu století se ještě pod vlivem 

attické tradice objevuje zobrazení „skutečných mainad  

a satyrů“, ale postupem doby převládá tato inscenační 

podívaná, ve které jsou jednotliví aktéři, představující 

mainady, satyry, silény či Dionýsa, velmi dobře 

rozeznatelní). Velmi často se na jihoitalských vázách 

                                                 
35 Podrobnosti o zrodu a vývoje řeckého divadla, tragédií a komedií – Stehlíková, E. Řecké divadlo 
klasické doby. Ústav pro klasická studia AV ČR, 1991, s. 8-65 
Aristoteles, Poetika. Praha: Svoboda, 1996 
36 Deubner, L. Attische Feste. Berlin: Akademie-Verlag, 1956, s. 93-151 
37 Thompson, G. Aischylos a Athény. Praha: Rovnost, 1952, s. 177-186 



 27 

objevuje propojení dvou oblastí Dionýsova působení. Jde  

o zobrazení Dionýsa jako boha vína, veselí a radosti  

a zobrazení Dionýsa a jeho přívrženců jako herců v divadle. 

Právě tento druhý případ je symbolicky zachycen na 

vyobrazeních pomocí zavěšených či v rukou držených 

divadelních masek.38 Jak bude uvedeno níže (viz.5.1), 

některé scény na výzdobě jihoitalských váz představují 

ztracené dramatické inscenace antických autorů (Aischyla, 

Sofokla, Euripida)39, dále díla autorů komedií (staré  

i nové) a také místní frašky – flyaky, které často 

parodovaly díla předchozí.40 V porovnání děl tragických a 

komických převládají na zobrazení hry komické (v případě, 

že k nim zařadíme také flyaky).  

Obecně se uvádí, že zrod divadla a řeckého dramatu je 

spojen se starší lidovou formou dionýsovského kultu. Již 

samotné slovo „tragédie“ je většinou překládáno jako „kozí 

zpěv (tragos ódé)“, což  bylo odvozeno od podoby kozla, do 

které byly stylizováni herci jako satyrové. Samotné 

tragédie měly vzniknout postupným zdramatizováním 

dithyrambů, což byly původně oslavné písně na boha 

Dionýsa.41 

 

4.2. Komedie 

Komedie a její počátky pravděpodobně spadají právě do 

oblasti jižní Itálie. Již samotné slovo komedie je odvozeno 

od slova komós (veselý průvod), který velmi silně inklinuje 

k rozbujařenému a nevázanému průvodu dionýsovských 

přívrženců. O samotném počátku komedie se ví dosti málo. 

                                                 
38 Vierneisel, K. Kaeser, B. Kunst der Schale – Kultur des Trinkens. München, 1990, s. 409, obr. 73.4. 
39 Webster, T.B.L. Greek Theatre Production. London: Methuen, 1956 
Webster, T.B.L. Grekk Thragedy. Oxford: The Clarendon Press, 1971 
40 Mixed Messages in Greek Theatre: an Examination of Vases and Written Histories – 
(http://www.ccs.neu.edu/home/zorkon/vase.html) 
41 Aristoteles. Poetika, Praha: Svoboda, 1996, s. 69-115 
Thompson, G. Aischylos a Athény. Praha: Rovnost, 1952. s. 118-211 
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Aristoteles ve své Poetice popisuje rozšíření komedie 

takto: 

 

...„Jak tragédie, tak i komedie tedy vznikaly z počátečních 

neumělých pokusů: tragédie u básníků, kteří začínali 

dithyrambem, komedie u tvůrců fallických písní, jež se 

dosud udržují v mnoha obcích.“...42 

 

Za místo zrodu komedie lze tedy považovat Sicílii  

a jižní Itálii, ale vlastní komedie vznikla až v samotných 

Athénách (attická komedie).43 

 

„Komedie je, jak jsme již řekli, zobrazením lidí 

horších, ne však ve všech jejich špatných stránkách, nýbrž 

jen v těch, které vzbuzují smích. Směšné je ovšem částí 

ošklivého: směšnost je totiž jakási chyba a ohyzdnost, 

která však nezpůsobuje ani bolest, ani škodu, jako 

například směšná maska je něco ošklivého a pokrouceného, 

aniž působí bolest. Proměny tragédie i jejich původci 

nejsou tedy neznámí, ale o vývoji komedie nemáme zprávy, 

protože zpočátku nebyla brána vážně. Vždyť  

i sbor komických herců byl povolen archontem dosti pozdě, 

kdežto předtím to bývali ochotníci. Jména jejich skladatelů 

se připomínají teprve z doby, kdy komedie už dostala 

určitou podobu. Neví se však, kdo v ní zavedl masky, kdo 

prology nebo počet herců a všechny takové věci. Děje pro ni 

začali skládat Epicharmos a Formis. Přišlo to sice původně 

ze Sicílie, ale v Athénách Kratés jako první upustil od 

posměšnosti a začal sestavovat dialogy a děje obecnějšího 

rázu.“44 

 

                                                 
42 Aristoteles. Poetika, Praha: Svoboda, 1996, s. 65 
43 Dělení komedie: 1) attická komedie (končí po peloponéské válce) , 2) střední komedie – (400-320 
př.n.l) dochovány pouze zlomky a 3) nová attická komedie (Menandros, Filemón ze Syrakúz, Dífilos ze 
Sinopy) 
44 Aristoteles. Poetika, Praha: Svoboda, 1996, s. 66-67 
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 Jak již bylo zmíněno výše, téma komedie se na 

jihoitalské keramice objevuje často. Ať je to již v podobě 

oslavného průvodu či přímo scénou z komedií. Scény byly 

malíři vybírány z bohaté škály divadelních inscenací.45 Po 

peloponéské válce, kdy končí attická komedie, se jako 

hlavní témata objevují náměty spíše ze soukromého života, 

literární satira a parodují se mýty. Právě pro tuto oblast 

jsou jihoitalské vázy velmi důležitým dokladujícím 

materiálem. 

 

4.3. Flyak 

 Samostatným odvětvím, ovšem velmi silně spjatým 

s komedií, je jihoitalská fraška (flyak). Hlavní 

osazenstvem byli herci v maskách46, kteří předváděli 

karikaturní mimické scénky s postavami z mytologie či 

z reálného života. Do literární podoby převedl frašky 

Rhintón ze Syrakůz (zač.3.stol.př.n.l), který se zabýval 

tzv. hilarotragódií („veselou tragédií“) neboli 

zušlechtěnou dórskou fraškou. Z jeho her se dochovaly pouze 

názvy, ale většinou parodoval Euripidovy tragédie. Jedním 

z typů  rozpustilé frašky je magódie (později směšována  

s hilaródií a simódií), která vyprávěla o ženách, 

cizoložnících, kuplířích a opilých milencích. Byla spojena 

s tancem a doprovázena hudbou. Na jihoitalském vázovém 

malířství je možné pro tento typ nalézt četné reminiscence 

a často se tato zobrazení také dávají do souvislosti se  

světem boha Dionýsa, kde víno, tanec a hudba prostupovaly 

celou oblastí působnosti boha. 

                                                 
45 Canfora, L. Dějiny řecké literatury. Praha: KLP, 2001, s.119-232 
46 (obr.č.47,83,85,87,88) 



 30 

5. Jihoitalské vázové malířství 
 

Produkce vázového malířství jižní Itálie a Sicílie 

spadá do období mezi lety 440–300 př.n.l. V době 

peloponéské války (431-404 př.n.l.) dochází ke značnému 

poklesu politického významu Athén a dochází ke stagnaci 

průmyslu a obchodu. Mělo to samozřejmě dopad i na 

keramickou výrobu, která ztratila odbyt na zahraničních  

i tuzemských trzích. Velká řada umělců se tedy poté stěhuje 

do různých částí Středomoří, začínaje Krymem, přes sev. 

Afriku a velká část z nich se usazuje právě v řeckých 

jihoitalských městech, kde dále rozvíjí svůj um a předávají 

zkušenosti dalším umělcům. 

Jihoitalská keramika byla původně označována jako 

etruská a poté jako attická, kterou sebou přiváželi Řekové 

z pevniny. Až v roce 1973, kdy došlo k odhalení keramické 

dílny v Metapontu, se dokázalo, že se keramika vyráběla 

přímo v dané lokalitě.47  

Na vázách nebylo obvyklé, jako tomu bylo u některých 

attických nádob, uvádět jména malířů, takže většina z nich 

je odvozena podle určitých charakteristik a znaků. Známá 

jsou pouze tři jména: Lasimos z Apulie, Asteas a Python 

z Paesta. Velkým problémem u jihoitalských váz je také 

určení jejich provenience.48 

 

Základní dělení škol jihoitalského vázového malířství:49 

1. lukánská škola (centra: Thurie, Herakleia, Metapont) 

2. apulská škola (centrum: Tarent) 

3. kampánská škola (centra: Kýmé a Kapua) 

4. paestská škola (centrum: Paestum) 

5. sicilská oblast (centrum: Syrakúsy, Lipari,…) 

                                                 
47 A.D. Trendall uvádí, že první, kdo vyslovil skutečnost, že Řekové v jižní Itálii produkovali vlastní 
červenofigurovou keramiku již na konci 5. stol.př.n.l., byl již Adolf Furtwaengler (1893). 
48 Značná část keramiky se objevila na černém trhu, tudíž o jejich původu a provenienci je možné se 
pouze domnívat. 
49 viz obr.č.4 
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pozdější centra se objevila i v dalších lokalitách:50 

 

- Teano (Kampánie) 

- Canosa (Apulie) 

- Gnathia (Apulie), atd. 

 

V jižní Itálii zprvu převládala produkce terakot, a tím 

pádem keramika nebyla hlavním produktem, přestože zde byl 

poměrně kvalitní hrnčířský materiál. Postupně se do této 

oblasti dostávala keramika z Korintu, Iónie a také z Athén. 

Odtud později přicházelo po peloponéské válce mnoho umělců, 

kteří sebou nesli znalost z athénských keramických dílen. 

Keramické dílny v jižní Itálii byly tedy z počátku 

původními pobočkami attických.51 U 1. generace 

jihoitalských malířů většinou převažují náměty z attických 

dílen, ale  postupně ovšem docházelo ke zjednodušování 

výjevů a spíše symbolickému zpodobňování daných témat. 

Nejranější dílny byly nalezeny v Lukánii (vznik dílen 

spojen se založením všeřeckých Thurií 443 př.n.l.)  

a Apulii, poté následovaly dílny sicilské a nakonec 

paestské a kampánské. (viz.5.2.)  

 

5.1. Charakteristika jihoitalské keramiky, hlavní 

náměty zobrazení a tvarové spektrum 

Základní charakteristika jihoitalských váz: 

- temnější až nazelenavý listr 

- lesk nedosahuje lesku attického (horší kvalita hlíny) 

                                                 
50 Tato pozdější centra se mnohem více vzdalují od klasické červenofigurové techniky, protože se 
v pozdní helenistické době objevuje na keramice méně figurativní výzdoby. 
51 Podobnost stylů malíře z Pisticci a malíře Amyka s malířstvím attickým v polovině 5.stol.př.n.l.  
a v rané ¾ 5.stol.př.n.l. poukazuje na skutečnost, že oba malíři byli Řekové, kteří se zaučovali v Athénách 
či měli athénské učitele. 



 32 

- keramika je barevnější než attická (použití barev:  

bílá, červená, zlatá,...) 

- v pozdním období se objevují sklony k nedbalosti, vázy 

jsou prasklé, listr se odlupuje, popřípadě vytváří 

pupínky (špatný způsob vypalování) 

- v pozdním období technika malby není tak přesná, často 

zobrazování výjevů symbolicky, menší důraz na kvalitu 

při zobrazování doplňků 

 

Na jihoitalských vázách se prolínají dva světy: svět 

mýtů a legend se světem reality. Některé z výjevů zobrazují 

lidské postavy, které jsou heroizované do božské podoby 

(spojitost s viz str.10) a naopak mnohá božská stvoření se 

na vázách objevují ve spojitosti s lidskými záležitostmi. 

Právě u Dionýsa a Afrodity (dva bohové, kteří byli velmi 

oblíbeni u obyčejných lidí) se tyto scény velmi často 

objevují. (Dionýsos zobrazený během symposia, Afrodita 

v roli ženy).  

Předlohy či náměty jihoitalské keramiky se rozdělují do 

několika hlavních  skupin:52 

 

1) mytologické a dramatické náměty  

- na jihoitalských vázách se často objevují náměty,  

u kterých se odborníci shodují, že se jedná o zobrazení 

antických dramat a zdramatizovaných mýtů, které se 

z pevninského Řecka v jiné podobě nedochovaly. Jednalo se 

převážně o hry Euripida (Médeia, Hekabé, Šílející 

Herakles,...) a dalších autorů. Na jejich základě, s pomocí 

dalších archeologických a literárních památek, je možné 

částečně tyto hry zrekonstruovat.53 Tyto scény dokumentují 

                                                 
52 Obecné dělení podle Trendalla -  Trendall, A.D. Red Figure Vases of South Italy and Sicily. London, 
Thames and Hudson. 1989, s.255-268 
53 O autorech trag. děl Astydama a Chaeremona se nedochovalo mnoho památek, ale dá se předpokládat, 
že jejich díla vycházela ze starých mýtů, které přepracovávali novým způsobem. 
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také různé typy divadelních masek a oděvů, které se v dané 

době používaly. V rámci těchto výjevů je také možné 

zdokumentovat nejen divadelní dekoraci, ale také 

architektonické prvky.  

Mezi nejčastěji zobrazované náměty z hlediska mytologie 

patří příběh Orestea, trojský cyklus, Lykurgovo šílenství, 

Boreás a Oreithya, Perseův příběh a mnohé další. 

Z olympských bohů je nejčastěji zobrazován Apollon, 

Artemis, Athéna, Hermes, Zeus, Hádes, Persefona, ale 

nejčastěji se objevuje Afrodita a Eros  a Dionýsos (viz. 

níže). 

 

2) zobrazení flyaků a travestujících, parodujících výjevů 

- flyax (flyak) – sicilská fraška, která parodovala 

tragická díla,  tzv. travestující mýthy. Božstva či heroové 

bývají často zobrazováni v situacích, které jsou pro ně 

nedůstojné a v kontrastu s jejich skutečným zobrazením 

působí poté jako zdroj komiky.54 (obr.č.45,65,67) Často se 

ve flyakách objevují právě přívrženci boha Dionýsa 

(satyrové), s vycpaným břichem a naddimenzovaným fallem.  

 

3) pohřební scény  

- na těchto zobrazeních jsou často zobrazeny výjevy 

z podsvětí nebo charakteristické postavy či symboly, které 

poukazují na podsvětí. Jedná se např. o dvojice: Hádes  

a Persefona, Heraklés a hrůzostrašný Kerberos, Orfeus  

a Euridiké, Erínye vykonávající tresty, atd. Dionýsovská 

tématika se objevuje na vázách s pohřební tématikou 

většinou na výzdobě hrdel nádob. (více viz. kapitola č. 7) 

 

4) dionýsovské motivy  

- patří k nejčastějším námětům na jihoitalských vázách. 

V některých případech se jedná o hlavní, ústřední téma, ale 

                                                 
54 Heraklés zobrazován jako velký žrout či Odysseus jako zbabělec. 
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často se dionýsovská tématika objevuje na vázách spíše jako 

doplňkový dekor na hrdle váz či v horních částech výzdoby. 

Většinou se jedná o zobrazení boha Dionýsa v jinošském věku 

(obr.č.60,61) s jeho věrnými přívrženci a s jeho 

atributy(obr.č.79). Jako doplňkový dekor se často 

objevovaly slavnostní průvody na počest boha (komos) či 

symposia s větším množstvím lidí. Na některých vázách je 

také vázová malba lemována vinnou révou a jejími plody, či 

břečťanem, který je s dionýsovským světem také velmi úzce 

spjat.55 K dionýsovské tématice se musí také přičlenit 

zobrazení mladých jinochů a dívek, kteří se stylizují do 

podoby buď samotného boha Dionýsa či satyrů  

a mainad.(obr.č.80) 

 

5) svatební hostiny a ženské toalety 

- zobrazení žen při toaletě (příprava na svatbu) za 

přítomnosti Afrodity a Erota se objevuje na jihoitalských 

vázách také poměrně často. Vázová dekorace zobrazuje 

detaily ženské části domu, kde se odehrávaly úkony spojené 

s ženským světem. Se svatbou a svatebním obřadem souvisely 

také jistý typ nádoby – lebes gamikos, který se 

v jihoitalské produkci také dochoval a většina z nich nese 

na zdobné části právě výjevy z ženské toalety a svatebních 

obřadů.  

 

6) scény z denního života 

- scény z denního života se na jihoitalských vázách 

neobjevují v takové míře, jako tomu bylo na attických 

nádobách, ale přesto jsou v dostatečné míře zastoupeny 

cvičící sportovci v palestře (běh, pěstní zápas, skok do 

dálky, jízda na koni), bankety (obr.č.52 - propojenost 

s dionýsovským světem), tanečnice či bojové scény.  

U jihoitalských vázových dekorací je jistou zvláštností 

                                                 
55 Poukazuje se na omamné účinky žvýkání listů břečťanu či jeho odvaru. 
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také to, že se zde některá témata prolínají. Proto se na 

malbách vedle sebe vyskytují např. témata jak z divadelní 

oblasti a dionýsovského světa, tak pohřební scény a výjevy 

z denního života.  

 

Zpočátku tvorby jihoitalské keramiky se používaly 

náměty, které byly typické pro Athény kolem pol. 

5.stol.př.n.l., figury jsou rozmístěny v pásech nad sebou 

v krajině, která je zpočátku vidět a poté se ztrácí, aby na 

okrajích zobrazeného výjevu opět vystoupila. Často je 

zastoupena skálami, květinami, kameny nebo stromy.56 

Vnitřní interiéry jsou často naznačeny okny, sloupy, 

palestra láhvemi na olej, ženské pokoje krabičkami od 

toalet či okny. Tento styl se vyskytuje po celé 

4.stol.př.n.l.  

a převažuje na nádobách apulské školy, převážně u malíře 

Darea a malířů jeho okruhu.  

Barevnost jihoitalských váz byla velmi pestrá. Obecně 

je tato keramika barevnější než attická. Apulská a lukánská 

keramika má často oranžovo-červený odstín (obdobný 

attickému), v Kampánii a na Sicílii se objevuje světlejší 

barva – od žluté po café au lait odstín, tmavě růžová barva 

nebo červená. Ve 4. stol.př.n.l. se na keramice objevují 

další barvy – červená, žlutá, bílá, a pod vlivem kerčských 

váz ještě zelená, modrá a lila. Toto barevné spektrum se 

vyskytuje hlavně u sicilských váz liparské skupiny  

a později také u nádob z Centuripe (zcela polychromní styl 

ve 3.stol.př.n.l.) 

 

Tvarové spektrum 

Produkce jihoitalské keramiky byla ovlivněna nejen 

technologií, ale také tvaroslovím a tvarem attické 

keramiky. Velká část tvarů zůstala ve stejné produkci, ale 

                                                 
56 Vliv červenofigurové keramiky ¾ 5.stol. př.n.l. a vliv řeckého nástěnného malířství. 
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některé tvary šly jiným směrem, viz. stručný výčet: 

(obr.č.5) 

- kratér zvoncový, volutový, kalichový, sloupkový, 

panathenájské amfory, hydrie, peliké, kanthary, rhytony, 

lebes gamikos, lekanis, squat lekythy, skyfy,…  

Mezi typické jihoitalské tvary keramiky patří tzv. 

„mělké vědro-amfora“ (bail amfora), která se vyskytovala 

zejména v Kampánii a také nestoris (zejména v Lukánii) 

(obr.č.21). Nejvíce používaným tvarem se stal zvoncový 

kratér a volutový kratér (vhodný na zobrazení velkolepých 

výjevů, uplatněných převážně ve zdobném stylu apulské 

školy).  

Většina nalezených nádob a fragmentů pochází 

z pohřební výbavy. Byly nalezeny v hypogeích, v hrobech  

a hrobkách nejen řeckých měst v této oblasti, ale  

i u blízkých sousedů. Vázy menších rozměrů (skyfy, 

oinochoe, číše,..) byly určeny k pohřební hostině a  spolu 

s ostatními nádobami měly provázet mrtvé na cestě do 

podsvětí. Nádoby, které měly dekor ve svatebním stylu, se 

používaly u nefunerálních hostin. Produkce jihoitalských 

váz nebyla určena pro export a nepřevažovala ani v užívání 

v domech. Její hlavní úkol byl dekorativní a to převážně 

při pohřebních obřadech. K pití se používaly převážně 

poháry bez dekorace nebo poháry kovové.  

Obecně lze tedy říci, že hlavní funkce obrazů/výjevů 

pohřební tématiky na jihoitalských vázách, byla uklidňovat 

pozůstalé i umírající a otevřít cestu klidu a blaženosti 

v době zármutku ze smrti. 
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5.2. Školy jihoitalského vázového malířství57 

Následující výčet jednotlivých vázových škol vytváří 

stručný průřez základní charakteristikou jejich tvorby  

a činnosti s ohledem na četnost užívání dionýsovských 

motivů. Nejedná se o podrobný výčet malířů, kteří 

v jednotlivých školách působili, ale spíše o vytvoření 

představy o technice, kvalitě a typů motivů, které se 

v jednotlivých školách objevovaly. 

Dopodrobna jsou jednotlivé školy zpracovány v několika 

publikacích, jejichž autorem je A.D.Trendall, který se 

jihoitalskými školami a jejich produkcí zaobíral.58 

 

5.2.1. Lukánská škola 

Zpočátku je keramika této školy označována jako 

protoitaliotská59 či raně lukánská. Doba produkce této 

školy spadá do období 430 – 320/310 př.n.l. (ke konci 

4.stol. př.n.l. postupná barbarizace dílny). Mezi 

nejvýznamnější malíře patří malíř z Pisticci (pojmenován 

podle malého města ležícího asi 20 km od Metapontu), malíř 

Kyklopa a malíř Amyka. Malíři raně lukánských váz malovali 

převážně na zvoncové kratéry.  

Hlavní témata byla: 1) dionýsovská tématika 2) výjevy 

z každodenního života a 3) námět pronásledování. Tvorba 

                                                 
57 viz obr. č. 6a), 6b) 
58 Trendall, A.D. Red Figure Vases of South Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989 
Trendall, A.D. South italian vase painting. London, The British Museum, 1966 
Trendall, A.D. South italian vase painting. The Trustees of the British museum, 1966  
Trendall, A.D. The Red-Figured Vases of Lucania, Campania and Sicily. Third supplement. University of 
London, Institute of Classical Studies, Bulletin supllements. London, 1983 
Trendall, A.D. The Red-Figured Vases of Apulia. Volume I. (early and middle Apulian). Oxford, 1978 
Trendall, A.D. The Red-Figured Vases of Apulia. Volume II. (late apulian, indexes). Oxford, 1982 
Trendall, A.D. The Red-Figured Vases of Paestum, British School at Rome, 1987 
Trendall, A.D. Vasi antichni dipinti del Vaticano. Vasi italioti ed etruschi a figure rosse, Citta del 
Vaticono, 1953 
Trendall, A.D., Cambitoglou,, ALEX.  The red-figured vases of Apulia Part I. University of London: 
Institute of Classical Studies., 1991 
Trendall, A.D., Cambitoglou, ALEX.  The red-figured vases of Apulia Part II. University of London: 
Institute of Classical Studies., 1992 
59 Usazeným Řekům v jižní Itálii se říkalo Italiotové, odtud protoitaliotská keramika – Hošek, R. 
Náboženství antického Řecka. 1.vyd. Praha: Vyšehrad, 2004.s. 167 
 



 38 

malíře z Pisticci spadá ještě do 30.let 5.stol.př.n.l. Jeho 

vlastní tvorba a tvorba jeho následovníků je spojena nebo 

spíše ovlivněna malíři Polygnotova okruhu. Malíř Amyka má 

hodně podobný styl jako malíř z Pisticci, zobrazuje stejným 

způsobem ženy, mladíky i satyry (obr.č.9) Malíř Karneia, 

který spadá také do této školy vytvořil jeden 

z nejkrásnějších kratérů z tvorby jižní Itálie. (viz. 

podkapitola 6.1.)  

S lukánskými vázami, v době největšího rozmachu, jsou 

spojeni následující malíři: malíř Kreusa, malíř Dolona  

a Brooklyn-Budapešťský malíř. Od roku 370 př.n.l. se stává 

malba lukánských váz více provinční, začíná se objevovat 

silný vliv apulské školy. Dionýsovská tématika se objevuje 

dále u malířů Kreusa (viz.podkapitolo 6.4) a Dolona. 

Metapont a Tarent jsou z hlediska geografie velmi blízko 

sebe, je tedy zcela přirozené, že se obě školy navzájem 

ovlivňovaly. (Nakonec převládl vliv školy apulské.) 

 

5.2.2. Apulská škola 

 Počátek tvorby je datován mezi léta 430-420 př.n.l. 

Doba největší produkce spadá do období 410–300 př.n.l. 

Patří k nejdéle působící škole v jižní Itálii. Raně apulská 

keramika byla ještě silně ovlivněna produkcí attických váz, 

nejen v technice malby, ale také ve tvaru keramiky 

(volutový kratér). Keramika ještě reflektuje práci 

attických malířů, např. malíře Kadma či Pronoma. Hlavní 

centrum výroby byl Tarent a mezi nejvýznamnějšího malíře 

této školy patří malíř Sisyfa, který stál u zrodu obou 

stylů, kterými se apulská škola prezentovala. Jedná se  

o tzv. „prostý styl“ (dvoubarevný) a o tzv. „zdobný styl“. 

Styl malíře Sisyfa byl ojedinělý, objevují se  

něho větší kompozice, které prozrazují sochařské předlohy. 

V jeho tvorbě převažovaly zvoncové kratéry, většinou s  
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3-figurální kompozicí a s tématikou Dionýsa nebo žánrovými 

scénami.  

Za zmínku stojí také malíř Zrození Dionýsa, v jehož 

tvorbě se začíná objevovat počátek „zdobného stylu“. Opět 

lze vystopovat linii s attickou produkcí 3-4/4 

5.stol.př.n.l.  

 Mezi hlavní tvary keramiky, které malíři apulské školy 

používali patří zvoncové a volutové kratéry, peliké, hydrie 

a malé nádoby, které jsou dekorované skromnými výjevy 

obsahující 1-4 postavy. Charakteristické pro zdobný styl 

jsou také barvy, které se používaly (bílá, žlutá, červená). 

V ½ 4.stol. je těžké od sebe jednotlivé styly odlišit, ale 

postupem času se mezi nimi vytvořil znatelný rozdíl. Hlavní 

náměty souvisejí často s dionýsovským světem a s Dionýsem 

jako bohem vína (např.obr.č.41) a divadla. Mezi další patří 

náměty mytologické, funerální (od roku 360 př.n.l. se 

objevují zarmoucené skupiny stojící u stély či naisku) 

(viz. kapitola 7.) a výjevy z mýtů, které jsou většinou 

propojeny s náměty klasických děl.  

Od 2/4 4.stol.př.n.l. se začíná objevovat také 

produkce malých váz, které byly zdobeny také uniformě. 

Střídají se tu nejčastěji témata jednoduchým postav 

(oblečené ženy, Eroti, nahý mladík či satyr) a také se 

často objevují ornamentální vzory (břečťanové věnce, vinné 

úponky, tečkované linie, hrozny, atd.)60 Mezi nejznámější 

malíře „prostého“ stylu patří malíř Sisyfa, jeho žák 

Tarporleyský malíř (dionýsovské motivy a výjevy 

z divadelních her nejčastěji na zvoncových kratérech – více 

viz. podkapitola 6.5.) a nebo malíř Eton-Nika. Po roce 360 

př.n.l. dochází k rapidnímu nárůstu malířů, které sebou 

nese jistou uniformitu ve výsledné tvorbě.61 Projevilo se 

                                                 
60 Na těchto vázách se používá červená, bílá a žlutá barva na celočerném povrchu. 
61 srovnej viz. obr.č.34, 42 ,43 a 48, 50 
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to převážně v prostém stylu. Produkce keramiky prostého 

stylu končí ve 3/3 4.stol.př.n.l.  

Zdobný styl se zaměřoval na výzdobu velkých volutových 

kratérů, které byly v apulské škole velmi populární.62 

Základní charakteristika tohoto stylu je následují: 

přeplněná dekorační plocha lidskými postavami (často mívají 

hlavy až v krajní dekoraci), převažuje pestrost barev  

i námětů (amazonomachie, gigantomachie, dionýsovské scény, 

historické motivy, …). Tento styl se snaží využít celou 

velkou zdobnou plochu na zobrazení velkých dramatických 

scén a mytologických výjevů, ale také se mu naskytovala 

možnost experimentovat s perspektivou. Ze začátku byly 

obrazy hodně ploché, ale postupně získávaly nádech 

plastičnosti.  

Mezi malíře, tvořící ve zdobném stylu v jeho vrcholné 

době patří: malíř Dionýsovské tématiky, malíř Dobytí 

(Plenění) Troje, malíř Lykurga, malíř Darea a mnozí další, 

u kterých je dionýsovská tématika častým motivem. Červená 

figura poté samovolně přechází do třetího století, kde je 

postupně nahrazena vzory založenými na kovových 

prototypech.63  

 

5.2.3. Sicilská škola (oblast) 

 Produkce keramiky na Sicílii a v přilehlých oblastech 

se objevuje již koncem 5.stol.př.n.l. Jedním z hlavních 

míst, kde se výroba keramiky rozšířila byla oblast  okolo 

Syrakús a Gely. Na kvalitu keramiky měly znatelný vliv 

importy z Athén, ale později také úpadek attické keramiky 

po porážce Athén na Sicílii v letech 413 př.n.l. Kdy přesně 

se červenofigurová keramika na ostrově objevila není přesně 

datováno, ale předpokládá se, že toto datum se bude, když 

                                                 
62 V Athénách se po roce 380 př.n.l. volutové kratéry objevují sporadicky. 
63 Ze zdobného stylu se možná vyvinula také keramika vyráběna v lokalitě Gnathia. Vázy z této lokality 
byly nacházeny na území jižní Itálie a Sicílie. Původně se soudilo, že se jedná o poslední fázi 
červenofigurové keramiky, ale to se nepotvrdilo.  
 



 41 

ne shodovat, tak, alespoň přibližovat athénské invazi na 

Syrakúzy (415 př.n.l.)  Výpravy se jistě účastnili také 

umělci a řemeslníci, kteří sem poznatky technologie 

červenofigurové techniky zanesli. První výrobky byly 

pravděpodobně přímo od attických hrnčířů a malířů a ty měly 

silný vliv na pozdější produkci keramiky.  

Produkce keramiky dosáhla největšího rozmachu v letech 

370–300 př.n.l. Obecně lze říci, že sicilská keramika byla 

značně uniformní ve stylu i výběru tvarů a vzorech.  

 

Obecně se škola dělí do tří hlavních skupin, které se ovšem 

silně ovlivňovaly: 

 

1) skupina Lentini-Manfria (označení podle naleziště) 

2) skupina Etna (většina váz pochází z okolí sopky  

a z dalších přilehlých míst: Centuripe, Adrano, 

Paterno,...) 

3) skupina Lipari (osobitý styl keramiky, postupně 

přidávána bílá barva-polychromie) 

 

Do repertoáru námětů patří scény dionýsovské  

a divadelní. K nejčastějším námětům ovšem patří ženské 

scény (svatební scény, ženy ve společnosti Erota, okřídlené 

ženské postavy – snad Niké, později ztotožněné s Erotem). 

U skupiny Lipari se objevují také ve výzdobě malých nádob 

samostatné ženské hlavy. Liparské ostrovy byly roku 304 

př.n.l. dobyty Agathoklem, což způsobilo konec produkce 

červenofigurové keramiky. Poté se vyskytuje keramika již 

jen s jednoduchou a nevýraznou výzdobou nebo se zde také 

objevují lokální varianty na gnathijský styl, ve kterém se 

nejčastěji používaly vinné úponky.64 

Mnoho sicilských umělců/malířů/hrnčířů odchází mezi 

lety 370-360 př.n.l.  (2/4 4.stol.př.n.l.) do Kampánie a do 

                                                 
64 Aolské muzeum na Liparských ostrovech obsahuje nálezy z minimálně 2500 hrobů. 
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Paesta, aby zde založili vlastní dílny. Mezi tyto umělce se 

řadí také malíř Dirké, jehož hlavním námětem byly 

mytologické scény. Odchází do Paesta a stává se jedním 

z předchůdců kampánské jihoitalské vázové školy. 

 

5.2.4. Paestská škola65 

 Produkce keramiky paestské školy spadá do období 360–

300 př.n.l. Hlavním tématem, které se zde vyskytuje, je 

zobrazení flyaků.66 Typickým znakem jsou volně položené 

palmety, rámující obraz (za vynálezce tohoto typ. ornamentu 

je považován Asteas). Výzdoba je v celku hodně 

konzervativní. Nejčastější tvary keramiky jsou zvoncové 

kratéry, ale i malé dekorované vázy s jednou nebo dvěma 

figurami. Dále se objevují typy: hydrie, neck amfora, lebes 

gamikos, lékanis, squat lekythos a další. Keramika je hodně 

obdobná produkci v Kampánii. V poslední třetině  

4. stol.př.n.l. se objevují na keramice vlivy apulské. 

Základní dělení: 

1. sicilské zázemí –  (předchůdci: malíř Dirké, malíř 

vázy Neapol 2074, skupina Louvre K240,..) 

2. dílny Astease a Pythona (a jejich následovníci: 

Ženevský malíř, malíř vázy  Wurzburg H 5739, Paestum 

5397, malíř Afrodity,...) 

3. pozdní díla a apulizující paestská keramika (malíř 

vázy Neapol 1778, Neapol 1585 a jeho okruh, malíř 

Květin,...) 

 

K nejvýznamnějším malířům paestské školy patří již 

zmiňovaný malíř Asteas (signoval 6 váz) a Python. Asteas, 

jehož tvorba spadá do období 350-320 př.n.l. byl velmi 

plodným malířem. Ve své tvorbě preferoval dionýsovskou 

tématiku. Většinou se na jeho vázách (volutových kratérech) 

                                                 
65 Trendall, A.D. The red figured  vases of Paestum, British School at Rome, 1987 
66 viz. obr.č.71-72,76-78 
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objevují 3 postavy v daném postavení či pohybu a dvě 

postavy na zadní straně, které byly vždy uniformní 

(chitonem zahalené lidské postavy). V jeho tvorbě se 

objevují attické tradice. Malíř Python preferoval také 

dionýsovskou tématiku, která byla často dávána do 

souvislostí s flyaky. 

 

5.2.5. Kampánská škola 

 Produkce keramiky této školy spadá do období 380/370 

př.n.l. až do konce 4.stol.př.n.l. Charakteristická je 

barva hlíny, která je na rozdíl od ostatních světlejší 

(barevné spektrum: žlutohnědá – světle hnědá) často 

s červeným povlakem. Často se také objevuje bílá barva a to 

převážně u ženských obličejů. (skupina AV a CA). Tvarové 

spektrum nádob je také odlišné, jelikož se zde nevyskytují 

nádoby velkých tvarů (produkce kampánské školy se 

zaměřovala na keramiku malých tvarů), chybí zde zobrazení 

monumentálních a dramatických výjevů a scén.  

Kampánská škola navazovala na produkci malé sicilské 

dílny konce 5. stol. př.n.l. a počátku 4. stol.př.n.l., kde 

působil malíř Kostkovaného vzoru, jehož styl byl odvozen od 

attické produkce. Pokračovatelem byl malíř Dirké, jehož 

první vázy byly také vzorem pro první nádoby kampánské  

a paestské školy. Mezi nejznámější malíře patří: malíř 

Kassandry (zakladatel kampánského stylu tvořeného v Kapuy), 

skupina Tečkované skály, Kapujský malíř (jeho tvorba  

a následovníci tvoří předstupeň AV skupiny) a mnozí další. 

 

Dělení jednotlivých malířských podskupin: 

 

podskupina AV I 

(obdoba attické keramiky raného 4. stol.př.n.l.) 

podskupina AV II 

(zobrazení loučení bojovníků, oběti u stély) 
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podskupina AV III 

(silná podobnost se dvěma předcházejícími podskupinami) 

 

Před polovinou 4.stol.př.n.l. se objevuje důležitá 

škola v Kýmé. Jejím představitelem je malíř CA (Cumae A). 

Zobrazoval nejčastěji scény s rituálními obrazy s ženami 

nakupenými u sebe, často v doprovodu bojovníků. Častými 

náměty jsou také symposia a dionýsovská tématika. Na druhé 

straně nádob se objevují ženy, kdy jedna sedí na židli či 

skládací židličce, a nebo sedící žena a stojící mladík. 

Pole je často doplněno stromy. Ve ¾  4. stol.př.n.l. se 

objevuje, jako ve většině ostatních škol, silný vliv 

apulské školy, který v tomto případě mohl být také 

způsobený migrací malířů z Apulie do školy v Kýme. Postupně 

se tyto dva směry promíchaly, ale apulský vliv na nádobách 

ke konci produkce stejně převládá. Ke konci století se i 

tato škola postupně barbarizovala. 
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6. Netradiční a zajímavá zobrazení 
   dionýsovské tématiky 

6.1. raně lukánské vázy 

a) Malíř Karneia, volutový kratér (obr.č.10 a,10 b) 

Volutový kratér malíře Karneia je považován za jeden 

z nejhezčích z tvorby keramických dílen jižní Itálie. Na 

jedné straně je zobrazena majestátní sedící postava boha 

Dionýsa, která je umístěna ve standardním postoji na 

skalnatém výběžku. Sedí v ležérní pozici s přehozeným 

pláštěm přes horní část nohou. Na nohách má neobvyklou 

obuv, v pravé ruce drží thyrsos a na hlavě má čelenku-

korunku, kterou zdobí buď paličky zralých makovic nebo jiný 

druh nespecifikované rostliny. V levé ruce drží kantharos. 

Jeho pohled směřuje na scénu po jeho pravé ruce, kde jedna 

z jeho přívrženkyň hraje na diaulos a druhá mainada je 

zobrazena s thyrsem v rukou a zakloněnou hlavou, 

naznačující extázi, do které upadla. Druhá polovina 

dekorace je vyplněna ženskou postavou, která má v jedné 

ruce pochodeň a ve druhé košíček. Její oblek neodpovídá 

standardnímu zobrazení mainad. Pochodeň v rukou mainady 

poukazuje na noční uctívání Dionýsa, kde se ženy během noci 

dostávaly do extáze či transu a běhaly po lesích, hledajíce 

koloušky a laně, které by rozsápaly zaživa, věříce tomu, že 

se jedná o samotného boha. Výjev ukončuje ležérně stojící 

satyr, opřený o thyrsos a sledující danou scénu. V tomto 

případě je možné se domnívat, že je zde zobrazen ještě 

samotný způsob uctívání Dionýsa a ne, jak bude zřetelné na 

pozdější tvorbě, výjev z dramatického díla, které 

reprodukovalo uctívání boha. Naznačuje tomu také technika  

a způsob zpracování tohoto tématu, které je silně podobné 
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attické produkci červenofigurové keramiky ke konci 

5.stol.př.n.l.67 

Na druhé straně volutového kratéru jsou zobrazeny dvě 

scény nad sebou. V horní scéně je zobrazen Perseus, který 

drží hlavu Medúzy a zastrašuje s ní satyry okolo. Ti od něj 

s gesty hrůzy prchají pryč a odhazují thyrsy, které 

vyplňují zbývající prostor. Toto téma je pravděpodobně 

inspirováno divadelní inscenací, která má svůj původ   

v „reálném“ příběhu, kdy Dionýsos bojoval s Persem v době 

šíření svého vlivu.68 Za povšimnutí také stojí naznačená 

vlnovka pod nohama z jednoho satyrů a Persea, která na 

jedné straně od sebe odděluje obě zobrazené scény a na 

straně druhé je tím naznačen terén, na kterém postavy 

stojí. Tento způsob značení terénu a naznačení přírody byl 

obvyklý pro vázové malířství attické produkce 2.pol. 

5.stol.př.n.l. Druhá scéna, ve spodní části, zobrazuje 

tanečníky a tanečnice u sloupku s nápisem KARNEIOS. Na 

hlavách mají obrovské košíkovité koruny (kalathoi), které 

jsou znakem rituálního tance pro boha Apollona Karneia. 

Odtud se těmto tanečnicím říká „karneiánské“ tanečnice  

a tanečníci a bývají zobrazování ve stejné podobě (obr.č.13 

a). Přesto, že se tato nádoba považuje z hlediska autorství 

za dílo malíře Karneia, některé znaky poukazují na vliv 

malíře Amyka a malíře z Palerma.69  

 

 

b) Palermský malíř, skyfos (obr.č.11) 

Na zobrazení je vidět žena hrající na hudební nástroj, 

pravděpodobně diaulos. Naproti ní sedí na skalnatém výběžku 

nahý satyr, který je zobrazen v podobné póze jako bývá 

samotný bůh Dionýsos sedící na skalnatém výstupku  

                                                 
67 Boardman, J. Athenian ref figure vases. The classical period. London, Thames and Hudson, 2001  
s. 114-190 
68 Graves, R. Řecké mýty I. Praha: Mustang, 1996, s.107. 
69 Naznačuje tomu anatomické zpracování těl satyrů či ¾ pohledy zúčastněných postav. 
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a obklopený svými přívrženci (srovnej obr.č.10). Žena je 

zpodobněna ve standardním postoji i zobrazení, ale satyr je 

zde neobvykle zobrazen z an fasu, v klidém postoji, což  

u satyrů nebývá obvyklé. O pravé rameno má opřený thyrsos, 

jehož horní část zdobí velkolepě pojatá piniová šiška. Na 

satyrovi jsou dobře vidět základní rysy, které satyry 

charakterizují: velké zatočené, špičaté uši, rozpláclý nos 

a zarostlá brada. Přesto je tento satyr již více 

polidštěný, což je naznačeno nejen výše zmíněným klidným 

postojem (posedem), ale také lidskýma nohama, které jsou 

ukončeny šlapkami a ne kozími kopyty. Toto zobrazení ještě 

silně inklinuje k attickému zobrazení satyrů druhé poloviny 

5. stol., kde se již zobrazovali satyrové spíše jako 

sluhové či pomocníci, než jako divocí, přírodou stvoření, 

usurpátoři mainad. 

 

6.2. raně apulské vázy 

a) Malíř Berlinské tancující dívky, zvoncový kratér 

(obr.č.12) 

Zvoncový kratér se zobrazením Orfea mezi Thráky patří 

k jedněm z dochovaných s tímto námětem. Orfeus a jeho 

orfismus je neodlučitelně spjat s dionýsovskými 

mystériemi70. Na jedné straně vázové malby sedí Orfeus na 

skále a hraje na lyru. Před ním stojí mužská postava 

v oděvu odpovídající thráckému a kůň, jehož postoj je 

poněkud strnulejší. Celková kompozice naznačuje, že Thrák 

připravený k boji, je natolik omámen hudbou Orfea, že se 

zastavil a naslouchá. Na druhé straně jsou zobrazeni 3 muži 

(jeden oblečený do půl pasu a dva zbývající oblečeni celí. 

Tento dekor byl standardní a vyplňuje zbývající plochu 

vázové dekorace. 

 

                                                 
70 Na základně dionýsovských mystérií a jejich transformací vznikl orfismus (viz.kapitola 7.1.) 
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b) Malíř Zrození Dionýsa, volutový kratér (obr.č.14) 

 Výzdobě tohoto volutového kratéru, který je zároveň 

eponymní vázou, vévodí sedící Zeus, kterému se ze stehna 

rodí malý Dionýsos. Této slavnostní příležitosti přihlížejí 

téměř všichni olympští bohové (Afrodita, Hermes, Apolón, 

Artemis, Demeter, Persefona, Hestia a jsou přítomni také 

Herakles a skotačící satyr. Postavy  jsou rozmístněny po 

celé ploše zdobného pole. U sedícího Dia stojí Athéna, 

která pomáhá malému Dionýsovi na svět.71 On sám, i když je 

v malém provedení, je zpodobněn jako již dospělý muž. Tento 

výjev je možné nalézt v červenofigurové produkci 

5.stol.př.n.l., i když ne v tak honosné a velkolepé podobě. 

Na zobrazení je lze stále rozeznat vliv attické keramiky, 

nejen rozmístněním postav a naznačením terénu, ale také 

kvalitou provedení. 

 

6.3. raně sicilské vázy 

a) Malíř Kostkovaného vzoru, kalichový kratér  

   (obr.č.15a, 15b) 

Výjev na kalichovém kratéru vystihuje symposium. Na 

lehátku, podle obvyklých zvyklostí, leží dvě mužské 

postavy, řasnaté roucho jim zakrývá pouze spodní polovinu 

těla. Muž, ležící v popředí, má v ruce číši (byla 

pravděpodobně součástí hry kottabos). Oba dva leží na 

polštářích, které mají kostkované vzory, typické pro tohoto 

malíře. Vlasy jsou tvořeny vlnovkami a drapérie je tekoucí. 

Zpodobnění symposia v této podobě odpovídá standardu, který 

byl znám v attické produkci. Na druhé straně kratéru jsou 

dva zcela oblečení mladíci, stojící u sloupku. 

 

                                                 
71 V této souvislosti vystupuje do popředí reminiscence o zrození Athény, která vyskočila Diovi z hlavy 
za pomoci Hefaista. Athéna a Dionýsos jsou vlastně jediní bohové, kteří vznikli ze samotného těla 
nejvyššího boha Dia. 
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6.4. lukánské vázy 

a) Malíř Kreusa, volutový kratér (obr.č.18a, b) 

Výjev na volutovém kratéru je zcela v dionýsovském 

stylu. Zobrazení vévodí sedící postava Dionýsa a Ariadny, 

která korunuje boha věncem. Dionýsos má v jedné ruce 

kantharos a v druhé thyrsos. Obě postavy jsou olemovány 

vlnkou, která naznačuje, že postavy sedí v jeskyni či  

u skalnatého výběžku. V okolí této scény jsou všichni 

Dionýsovi přívrženci, od mainad počínaje, přes satyry 

trhající zralé plody vína, až po zvířata (zajíček, 

koloušci). Celá atmosféra působí dojmem klidu a bezpečí. 

Postoj Ariadny je rovnocenný s Dionýsem. (viz. podkapitola 

3.2) Scéna ještě stále odpovídá standardnímu zobrazení 

dionýsovského kultu. 

 

b) Brooklyn-Budapešťský malíř,  sloupkový kratér  

   (obr.č.19a, b) 

Vyobrazení sloupkového kratéru se zaměřuje na oslavný 

průvod přívrženců boha Dionýsa. Na vyobrazení je již 

znatelná jistá změna v technice malířské tvorby. Hlavní 

scénu tvoří mladý bůh Dionýsos, který stojí na kraji 

vyobrazení s rhytonem v ruce a dále jsou přítomni dva mladí 

satyrové (jeden nesoucí kottabos či thymiaterion a druhý 

hrající na diaulos) a mainada hrající na bubínek. Celá 

scéna jako by působila značně teatrálně, není to již 

vyobrazení slavnostního průvodu (komu), jak je tomu u raně 

lukánských váz. (obr.č.10) Je ovšem pravděpodobné, že 

určitá teatrálnost a strnulost postav je způsobena také 

postupným přetransformováním tohoto námětu v průběhu času. 

Na zadní straně kratéru je zobrazena čtveřice mužských 

postav, oblečených do dlouhých chitonů, což byla standardní 

výzdoba. Jistou zvláštností je výzdoba hrdla, které je 

zdobeno břečťanovými listy a plody vinné révy. Obě tyto 

rostliny jsou neodmyslitelně spjaty s Dionýsem. Vinná réva 
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jako jeho hlavní atribut a dar lidstvu a břečťan jako 

rostlina, ze které se získával obdobný omamný nápoj. 

 

c) Brooklyn-Budapešťský malíř,  nestoris (obr.č.20) 

Na nestoris je zobrazena dionýsovská scéna, která je 

zvláštní svým klidem a lehkostí. Hlavní motiv je sedící 

Dionýsos s thyrsem a mladým nahým satyrem za zády. Dionýsos 

je zobrazen jako mladý muž s čelenkou ve vlasech a se 

značnou muskulaturou. Další satyr stojí opodál opřený  

o vzrostlou vinnou révu, která své úponky pne kolem 

Dionýsa. Jsou tu opět přítomny dvě mainady, které v poklidu 

stojí a vzhlíží k Dionýsovi. Další postavou je 

pravděpodobně starý satyr – Silén, hrající na syrinx. Mezi 

listy a plody vinné révy je zavěšena divadelní maska, což 

poukazuje na propojení Dionýsa s divadelní sférou. Mezi 

lukánskými vázami je to první vyobrazení  propojení Dionýsa 

a jeho přívrženců a divadelního světa. Pod nohama Dionýsa 

odpočívá pravděpodobně laň či kobyla, také v netradiční 

pozici. Jak bylo zmíněno výše, narozdíl od attické 

keramiky, kde jsou zvířata pronásledována a zneužívána 

satyry či slouží jako dopravní prostředek, v jihoitalské 

keramice pouze dotváří dané výjevy a scény.  

 

d) Brooklyn-Budapešťský malíř, nestoris (obr.č.22) 

Tento nestoris zobrazuje sedícího Dionýsa s thyrsem 

v rukou a čelenkou ve vlasech. Od mainady přebírá 

kantharos, který je pravděpodobně naplněný vínem, jelikož 

v druhé ruce nese mainada konvičku. Na druhé straně 

scenérie je zobrazen mladý satyr, také s thyrsem, stojící 

mezi ověnčenými sloupky. Zvláštností tohoto zobrazení je 

opět klidná atmosféra, která z malby vystupuje. Nejedná se 

již o zobrazení extáze či vzrušení z přítomnosti boha, 

spíše o jakési zdokumentování  daného stavu.  
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6.5. apulské vázy 

a) Tarporleyský malíř,  zvoncový kratér (obr.č.23) 

 Na vyobrazení zvoncového kratéru je nahý mladík, 

přirovnávaný k Dionýsovi, opřený o thyrsos a v ruce drží 

divadelní masku. V jeho blízkosti stojí mladý satyr (má 

charakteristické rysy-růžky a špičaté uši), který ponořuje 

malou konvičku do zvoncového kratéru, na kterém je dokonce 

vidět další malba, pravděpodobně se jedná o zobrazení 

tanečního reje spojeného s dionýsovskými oslavami. Na druhé 

straně jsou vidět opět dvě oblečené mužské postavy. Na 

tomto zobrazení je zvláštností propojení dvou světů – 

dionýsovskéhé kultu (satyr ve spojitosti s vinnou révou)  

a divadelní sféry (divadelní maska). V pozdější tvorbě 

převládá u většiny škol převážně sféra divadelní. 

 

b) Tarporleyský malíř, zvoncový kratér (obr.č.24) 

Na zobrazení jsou tři mužské postavy – herci, kteří se 

připravují na divadelní představení. V rukou drží masky 

satyrů (velmi realisticky zpodobněné), které si chtějí 

připevnit na obličej. Jeden z herců již má na obličeji 

masku a na bocích má připevněný umělý fallos, který patří 

k jedněm z hlavních znaků satyrů. Za jedním ze satyrů je 

bubínek, sloužící k divadelní produkci. Celková koncepce 

poukazuje na přípravu k odehrání satyrského dramatu.  

 

c) Tarporleyský malíř, zvoncový kratér (obr.č.25a, b, c) 

Na vázové malbě je zobrazen flyak (či komedie), který se 

může zařadit mezi první zobrazení této tématiky, která bude 

později patřit k jedněm z nejčastějších.72 Hlavní téma 

tohoto zobrazení je potrestání zloděje, jehož lup leží před 

ním na vyvýšeném pódium. Skutečnost, že se jedná o komedii 

či flyak potvrzuje nejen samotné zobrazení aktérů (vycpaná 

břicha a masky na obličejích herců a zavěšené na kraji 

                                                 
72
 viz. obr.č. 26, 27, 29, 31 
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výzdoby), ale také samotné nápisy, které lemují scénu  

a mohou se považovat a považují za citaci z této divadelní 

inscenace. 

 

d) Dijonský malíř, zvoncový kratér (obr.č.33) 

Na zobrazení tohoto zvoncového kratéru je Dionýsos, 

ležící na pohovce s ozdobnou čelenkou na hlavě a s číší 

v ruce. Po boku stojí mainada, která mu jednou rukou klade 

na hlavu věnec a ve druhé ruce drží bubínek. Na protilehlé 

straně stojí mladý satyr s košíkem a džbánkem/oinochoe. 

Zobrazení Dionýsa v podobě účastníka symposia je častým 

motivem a objevuje se v apulské keramice v různých podobách 

a alternativách. K obdobným zobrazením můžeme přiřadit 

např. obr.č.52. Námět zůstává vždy stejný s hlavní postavou 

Dionýsa, ale odlišují se od sebe zobrazením jednotlivých 

detailů a atributů. Tento  motiv je velmi oblíbený v pozdní 

apulské tvorbě. 

 

e) Malíř Athény 1714, kalichový kratér (obr.č.35) 

 Hlavní scéna zobrazuje symposium, ale za přítomnosti 

boha Dionýsa. Leží na pohovce, ve standardní pozici, jak 

bylo u Řeků běžné, na levé straně a je podepřený několika 

polštáři. Okolo něj se pohybují jeho přívrženci  

a pomocníci. Satyr je zpodobněn spíše jako sluha či 

pomocník, než jako polozvířecí člověk. Na kraji lehátka 

sedí žena, stylizovaná do podoby mainady, hrající na 

hudební nástroj. Opodál stojí také žena, která má v rukou 

thyrsos a stojánek na kottabos či thymiaterion. Celá scéna 

je vyplněna dalšími atributy, poukazující na dionýsovský 

svět: břečťanové listy, věnce, divadelní maska, picí nádoby 

atd. Jedná se o velmi sofistikovaně pojaté symposium. Opět 

se naskytuje otázka, zda se jedná o zobrazení symposia boha 

Dionýsa nebo herců, stylizovaných do dané podoby. Ovšem 
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jelikož je zde satyr zobrazený nahý, je možné předpokládat, 

že se jedná o zobrazení skutečných přívrženců. 

 

f) Malíř Dobytí Tróje, volutový kratér (obr.č.39)  

Volutový kratér od malíře Dobytí Tróje velmi dobře 

dokumentuje zdobný styl apulské školy. Vázy velkých rozměrů 

velmi dobře umožňovaly zobrazení velkolepých scén, kde se 

mohlo využít také toho, že jednotlivé postavy byly 

zobrazeny v různých výškových pozicích.  

Hlavním tématem na jedné ze stran nádoby je 

dionýsovská scéna s několika postavami, které dominuje 

sedící bůh Dionýsos. Zobrazení této scény jasně poukazuje 

na to, že se jedná ne o zobrazení divadelní inscenace, ale 

o zobrazení dionýsovského světa. Dionýsos sedí na skále, či 

skalnatém výběžku pod stromem, na kterém jsou naznačeny 

listnaté větve. V ruce má hrníček, do kterého mu jedna 

z přítomných mainad nalévá konvičkou víno, či provádí bohu 

libaci. Ostatní mainady, které mají v rukou thyrsos  

a bubínek, přihlíží této scéně. Opodál je zobrazen nahý 

starší satyr, který je zachycen v tančící podobě a mladý 

satyr, který přináší velkou nádobu.  

Postava sedícího Dionýsa je oproti ostatním postavám 

mohutná až majestátná, čímž podtrhuje božskou důležitost  

a významnost. Sedící postava boha Dionýsa se v jihoitalské 

produkci objevuje velmi často. V dalších zobrazení 

stojících či běžících postav „dionýsovského typu“ je ovšem 

těžké od sebe odlišit zobrazení boha či mladíků 

s dionýsovskými atributy.  

 

g) Bostonský malíř 00.348, zvoncový kratér (obr.č.44) 

 Zvoncový kratér na sobě nese zobrazení Dionýsa a jeho 

přívrženců, opět zobrazených v přírodě. Samotný bůh sedí na 

židličce pod stromem a v rukou drží thyrsos (opět obdobná 

pozice zobrazení jako v předchozím případě). Jednotlivé 
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postavy jsou opět zobrazeny v několika výškových polohách. 

Napravo od Dionýsa je zobrazena mainada, hrající na diaulos 

(její vzezření odpovídá standardu zobrazení mainad), ovšem 

po levé straně Dionýsa je zobrazena další mainada, která 

svojí podobou ne zcela odpovídá standardním zobrazením. 

Postava má krátký chiton, obličej je předimenzovaný  

a postava má spíše monstrózní podobu. Na zobrazení se 

vyskytují ještě také dva satyrové, jeden sedící na panteří 

kůži s thyrsem v rukou (je možné, že se jedná o Siléna)  

a druhý nahý satyr, který stojí vedle mainady a je zobrazen 

jako by odbíhal ze scény pryč. Celková koncepce zobrazení 

neodpovídá kvalitě tvorby dané doby. 

  

h) Malíř Dublinské situly, zvoncový kratér (obr.č.51) 

 Zvoncový kratér je na obou stranách vyzdoben 

dionýsovskou tématikou. Na prvním zobrazení postava Dionýsa 

sedí, v ruce má thyrsos a fiálu, před ním kráčí maináda 

s věncem ve vlasech, bubínkem a větví či ratolestí. Za ní 

je zobrazen opět mladý satyr, který je také ověnčený a nese 

malý košíček. Scéna je doplněna dionýsovskými atributy 

(hrozny vinné révy, které visí v prostoru). Na druhé straně 

zvoncového kratéru je zobrazen znovu Dionýsos, tentokrát 

stojící s kantharem a thyrsem v rukou. Je zobrazen nahý, 

přes předloktí má přehozený plášť. Na tomto zobrazení není 

ovšem dominantní postavou, jelikož uprostřed scény je  

zobrazena mainada. Má velmi honosný oděv, bohatě a složitě 

sčesané vlasy do drdolu a v rukou má thyrsos a talíř. Klade 

obětiny na thymiaterion. Celou scénu opět doplňuje mladý 

satyr s thyrsem a košíčkem. Zobrazení dionýsovské tématiky 

na obou stranách nádob nebylo tak obvyklé, většinou se toto 

téma objevovalo pouze na jedné straně nádob.  
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ch) Malíř Dublinské situly, situla (obr.č.53) 

 Na této nádobě je možné vidět dvě linie zobrazení. Ve 

spodní části je zachycena smrt Penthea, kterého zabíjejí 

mainady thyrsy. V horní části výzdoby je zachycen sedící 

bůh Dionýsos s Ariadnou a po stranách mají malého letícího 

Erota a boha Pana (velmi zdařile zachyceny spodní 

končetiny), který má v jedné ruce košíček a ve druhé 

pravděpodobně kámen, kterým jakoby chtěl vrhnout na scénu 

odehrávající se pod ním.  Netradičním způsobem jsou zde 

zachyceny tedy dvě oblasti dionýsovských motivů, které jsou 

ale vzájemně propojeny, jak tomu nasvědčuje téměř kámen 

vrhající bůh Pan. Většinou se takovéto dvě důležité scény 

na jedné nádobě neobjevují. 

 

i) Malíř Dublinské situly, dinos (obr.č.54) 

 Nádoba má ústřední téma symposium. Tři mužské, na půl 

oblečené, postavy leží na lehátku, nad nímž se pne vinná 

réva s mohutnými klomeny zralého vína. První postava drží 

v ruce větévku či ratolest, druhá postava kantharos a třetí 

postava granátové jablko. Již tyto symboly poukazují na 

skutečnost, že se nejedná o zobrazení lidského symposia, 

ale symposia božského. Atributy jednotlivých postav přímo 

poukazují na jejich „majitele“. Jedná se tedy pravděpodobně 

o zobrazení Apollóna, Herma a Dionýsa. Jak Apollón, který 

je vždy dáván do souvislosti, tedy spíše do protikladu, 

s Dionýsem a jeho světem, tak Hermes jsou s Dionýsem a jeho 

příběhem a životem neodlučitelně spjati. Postavy bohů 

působí velmi monstrózně. Na dekoraci jsou zobrazeny ještě 

dvě další postavy. Ve spodní části je malý chlapec (podoba 

zmenšeného dospělého), který obsluhuje bohy s konvičkou  

a podává talíř další postavě, kterou je bůh Pan, také 

ležící, ale zobrazen ze zadní strany, což nebývalo také 

obvyklé. Má opět velmi vkusně a podrobně zobrazeny rohy na 

hlavě, špičaté uši a kozlí nohy. Jelikož se tento bůžek 
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neřadí k oněm dobře známým olympským bohům, je proto 

pravděpodobně také zobrazen na samostatném lehátku. (Druhou 

příčinou by ovšem mohl být také nedostatek místa na další 

zobrazení postavy na lehátku.)  

 

j) Malíř skupiny Kopenhagen 4223, situla (obr.č.55) 

 Na zobrazení dominuje Dionýsos jedoucí na bize, 

tvořené dvěma pantery. Nad bohem poletuje Eros a po 

stranách je zobrazena mainada s kastanětami, pravděpodobně 

v extázi a mladý satyr, nesoucí košíček a pochodeň. Satyr 

je zobrazen nahý a zezadu, hlavu má otočenou směrem 

k Dionýsovi. Celá scéna je doplněna drobnou florou  

i faunou. Bůh Dionýsos, který je velmi bohatě a zdobně 

oděn, řídí bigu pomocí svého thyrsu. Panteři, kteří jsou 

zobrazeni v mohutné podobě jsou klidní a poslušní. 

Zobrazení Dionýsa jedoucího na voze (biga, kvadriga) není 

opět tak časté na jihoitalských vázách, jak tomu bylo na 

attické produkci. Jak již bylo zmíněno výše, zobrazoval se 

především sedící či stojící a běžící. 

 

k) Malíř z Arpi, volutový kratér (obr.č.63) 

 Volutový kratér zobrazuje scénu, jejíž téma nebylo na 

attické keramické produkci tak časté, ale vyskytovalo se 

spíše v ústním podání a později v literární či dramatické 

podobě. Jedná se o samotné narození boha Dionýsa, ovšem se 

zachycením smrti jeho matky Semelé. Volutový kratér je 

rozdělen na dvě části. V horní části je zobrazena Semelé, 

nad níž je zobrazen blesk, který měl zapálit palác 

v Thébách a během tohoto požáru Semelé zemřela. Ve spodní 

části zobrazení je již malý Dionýsos73 ověnčený vinnou 

révou a ve společnosti nymf, jenž se o něj měly starat. 

Také je zde zobrazen Hermes a Silén, kteří se na jeho 

                                                 
73 Samotný Zeus jej donosil ve stehně. Téma, které se objevilo na další jihoitalské váze malíře Narození 
Dionýsa – obr.č.14 , raně apulská keramika. 
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výchově taktéž podíleli. S tímto zobrazením lze spojit 

tvrzení, kdy Diův blesk nejdříve bere život, aby v zápětí 

mohl propůjčit nesmrtelnost74 (viz.podkapitola 7.1.) Výroba 

tohoto kratéru spadá již do pozdně apulského období. 

 

6.6. kampánské vázy 

a) Malíř Hýření, hydria (obr.č.64) 

 Téma zobrazené na hydrii se dá opět zařadit mezi 

standardní témata dionýsovského světa. Jedná se zde  

o zobrazení satyrů a mainad v divokém reji či tanci, který 

vždy doprovázel uctívání boha. Ústřední postavou je zde 

mainada, která drží v rukou thyrsy a svým sklonem hlavy 

naznačuje, že její tělo prostoupila extáze. Vedle ní jsou 

zobrazeni satyrové, jeden hrající na bubínek a druhý 

s thyrsem tančící a dostávající se do extáze. Na druhé 

straně zobrazení jsou ovšem mainady, které jakoby se do 

scény nezapojovaly, sedí či stojí klidně a pravděpodobně 

pouze přihlížejí. Scéna je zvláštní také tím, že samotný 

Dionýsos se zde nevyskytuje a není zastoupen ani v žádné 

jiné podobě, pouze snad v naznačené extázi. Jedná se tedy  

o zobrazení pouze přívrženců, tvořících oslavný komos. 

 

b) Malíř Libace, zvoncový kratér (obr.č.68)  

 Zvoncový kratér zobrazuje scénu z flyaku, kde jsou dvě 

postavy převlečené za přívržence Dionýsa (satyry) a jedna 

postava ženská (mainada), hrající na diaulos. Hlavním 

znakem toho, že se jedná o divadelní inscenaci jsou na 

jedné straně zobrazení herci a na straně druhé také 

jevištní dekorace, která je součástí zobrazení.  Herci jsou 

stylizováni do podoby satyrů, mají na hlavách věnce a jeden 

má v ruce pochodeň a druhý něco na způsob thyrsu.  

 

                                                 
74 Thompson, G. Aischylos a Athény. Praha: Rovnost, 1952, s. 123 
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c) Malíř CA, zvoncový kratér (obr.č.69) 

 Na tomto zvoncovém kratéru je zobrazeno symposium, 

kterého se účastní tři muži a dvě ženy. Muži, kteří jsou 

standardně oděni jen do půl těla mají hlavy ozdobené věnci 

a okolo nich jsou rozesety ratolesti vinné révy. Okolo 

lehátek jsou stolečky s občerstvením, obrovský kratér  

a stojánek na kottabos či thymiatérion. Nad jejich hlavami 

je zavěšena divadelní maska a strunný hudební nástroj. 

Jedna ženská postava (z jejího zevnějšku a chování lze 

usuzovat, že se jedná o hetéru), sedí přímo na lehátku  

a druhá, která je zcela oděná, hraje na diaulos a stojí 

v pozadí. Součásti zobrazení je také malý chlapec, který 

obsluhuje.  

V tomto případě se tedy jedná o symposium, které bylo 

běžné v denním životě Řeků.  

 

6.7. paestské vázy  

a) Malíř Louvre K 240, zvoncový kratér (obr.č.70) 

 Hlavní scénu zde vytváří Dionýsos jedoucí na panteru 

v dámském posedu, ozdoben svými atributy (thyrsos, věnec, 

divadelní maska) za doprovodu Siléna, který hraje na 

bubínek a má na svém thyrsu také zavěšenu divadelní masku  

a mainada, hrající na diaulos. Scéna je hodně líbivá, je 

zde viditelný ještě vliv attické keramické produkce. Jedná 

se pravděpodobně o zobrazení oslavného komu na počest 

samotného boha. I v tomto případě je zde znatelné propojení 

několika oblastí, které byly Dionýsovi vlastní. Jedná se  

o divadelní sféru (náznak v divadelních maskách), sféru 

náboženskou a kultovní (hrající satyr a mainada, bůh 

jedoucí na atributujícím zvířeti) a jako doplněk oblast 

vinné révy a plodnosti přírody (věnce).  
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b) Asteas, zvoncový kratér (obr.č.73) 

Výzdoba tohoto zvoncového kratéru je ve stylu 

divadelní dekorace a samotných divadelníků. Hlavními 

postavami je mladý jinoch, oděný jako bůh Dionýsos 

s thyrsem a věncem na hlavě a mladá dívka, oblečená jako 

mainada, jenž drží v rukou masku (pravděpodobně starého 

satyra či Siléna). Na nohou mají oba aktéři divadelní boty 

a již sama divadelní dekorace (sloupek), o který se dívka 

opírá, naznačuje význam scény. Samotné zpracování a kvalita 

keramické výzdoby poukazuje na to, že attická tradice byla 

u Astease ještě dosti hluboko zakořeněná. 

 

c) Asteas, kalichový kratér (obr.č.75) 

 Kalichový kratér na sobě nese dvě zobrazení. V horní 

části je vidět dionýsovský průvod složený ze standardních 

členů dionýsovské skupiny. Jsou zde jak mainady hrající na 

hudební nástroje a tančící v extázi, tak satyrové, kterým 

vévodí starý Silén. Všichni zúčastnění jsou v typickém 

oblečení. Ve spodní částí výzdoby, která je od vrchní 

oddělena silnou dekorační linií, je zachycen uprostřed bůh 

Dionýsos s thyrsem v pohybu a po boku má satyra a mainadu, 

opět v typickém oděvu. Celkově lze situaci zhodnotit jako 

dlouhý komos na oslavu boha. Autorem je malíř Asteas, ale 

v tomto případě je už možné si všimnout, že attický vliv na 

této váze není tak silný. Odráží se to jak v kvalitě 

zobrazení, tak v zobrazených detailech. 

  

d) Asteas, číše (obr.č.78) 

 Číše má ústřední téma jedoucí postavu Dionýsa na 

gryfovi za přítomnosti dvou satyrů (mladého a starého), 

které ovšem představují herci s maskami. Celá scéna flyaku 

působí značně komicky, Dionýsos balancuje na jedoucím 

gryfovi, kterému ze zadu pomáhá jeden ze satyrů. Druhý, 

který má v ruce pochodeň, jde jako předvoj před gryfem. 
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Všechny postavy působí poněkud masivně, křídla gryfa, jsou 

velmi detailně zpracována. Na této váze, jejímž autorem je 

opět Asteas, je znatelný postupný úpadek kvality malby. 

 

e) Python, zvoncový kratér (obr.č.81) 

 Výjev na zvoncovém kratéru představuje symposium. Na 

lehátku leží tři mužské postavy, které jsou oděné do 

poloviny těla, jsou ozdobeny věnci, které mají na hlavách  

a těle. Nad jejich hlavami jsou opět zavěšeny tři divadelní 

masky (dvě mužské a jedna ženská). Jsou zavěšeny mezi 

úponky vinné révy. Pod lehátkem je zobrazena ještě jedna 

postava, v kostýmu starého Siléna, která pravděpodobně 

usnula díky omamnému nápoji boha. Vedle lehátka stojí ještě 

jedna ženská postava hrající na hudební nástroj a opět 

postava sluhy či pomocníka. Před lehátkem lze také 

rozpoznat stojánek na kottabos. Zobrazení tohoto symposia 

se nijak nevymyká standardu zobrazení, pouze se zde opět 

propojují různé oblasti dionýsovského světa. 

 

6.8. sicilské vázy 

a) Malíř skupiny Manfria, skyfos (obr.č.87) 

 Na skyfu je zobrazena scéna z flyaku se třemi 

postavami. Velmi dobře je zde poznat divadelní dekorace 

(schůdky na jeviště, jevištní scéna, sloupky,...)Výjev  

i oděvy herců odpovídá standardní podobě flyaku, jak jsou 

známy z předešlých vázových dekorací jihoitalských vázových 

škol.  
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7. Víra v posmrtný život Řeků 
 

 Smrt a odchod ze života hrály pro Řeky důležitou roli  

a znamenaly zásadní chvíli v životě jedince i kolektivu. 

Kult mrtvých je na vázové dekoraci zobrazován často, což 

vede vědce k bádání v oblasti ikonografie ve spojitosti 

s posmrtným životem.75 Řekové chápali smrt jako odchod 

lidské duše z těla ven a proto pozůstalí museli vždy 

mrtvému vystrojit pohřeb (způsob pohřbívání se během 

staletí transformoval do různých podob), ale nikdy se 

přitom nezměnily náboženské představy. Smrtí a pohřbem 

kontakt zemřelého s pozůstalými nekončil, duše se mohla na 

zem vracet v určitých svátcích (např. Anthestéria,…) nebo 

v případě, kdy člověk zemřel násilnou smrtí a chtěl 

potrestat viníky. V antických mystériích byla ovšem smrt 

chápána poněkud odlišně. Zde smrt byla pouze cestou k tomu, 

aby se duše dostala do nového, lepšího života či světa. 

Řekové nevěřili ve vzkříšení těla, ale pouze duše, která 

když opouští lidské tělo, sestupuje do podsvětí, kde žije 

dál. Z podsvětí nebyla cesta zpět, pouze pro pár 

vyvolených, o jejichž činech se nám dochovaly zkazky 

mytologické i písemné.76 Mezi tyto „odvážlivce“ se řadí 

také Dionýsos, který nejen že se sám dvakrát zrodil (z 

Diova stehna a z Persefony), ale také se dostal do 

podsvětí, odkud vyvedl svoji matku Semelé  

a vyzdvihl ji mezi bohy. Jeho znovuzrození a návrat 

z podsvětí utvrzoval přívržence jeho kultu a mystérií 

v přesvědčení, že po smrti najdou blažený klid a mír. 

 Dionýsovská tématika se na jihoitalských vázách 

objevuje také v oblasti smrti a odchodu ze života. Už 

samotná skutečnost, že většina dochovaných jihoitalských 

nádob pochází z hypogeí a hrobů, poukazuje na skutečnost, 

                                                 
75 Smith, H.R.W. Funerary symbolism in Apulian Vase Painting. University of California, 1972  
76 Dionýsos, Herakles, Orfeus,,... 
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že víra v posmrtný život byla u jihoitalských Řeků velmi 

silná. Víra v lepší život, osvobození duše a víra v lepší 

budoucnost měla na lidi neuvěřitelný vliv.  

Zobrazení kultu mrtvého se na jihoitalských vázách 

dělí do několika typů: 

 

1) zemřelý je zobrazený v naisku77 (tento typ se objevuje 

jak u keramiky apulské, lukánské, tak kampánské, ale nikoli 

ker. paestské) 

Tento typ je nejčastější a také poskytuje nejvíce 

informací v rámci vypovídací hodnoty a zobrazení 

jednotlivých detailů (viz.níže) První dekorace tohoto typu 

se u apulské keramiky, odkud také pochází nejvíce 

dochovaných exemplářů, objevuje již od 2/4 4.stol.př.n.l. 

(orientačním bodem je zde malíř Dobytí Tróje). Podoba 

zobrazení je následující. Zemřelý sedí či stojí v naisku, 

který je postaven na podestě, z níž vystupují iónské 

sloupky a ukončen bývá štítovým tympanonem, někdy 

s akroteriemi a triglyf-metopovým systémem. Obdobně jako 

naiskos bývá i samotná postava zobrazena bílou až šedivou 

barvou, která měla charakterizovat mramor. Okolo postavy 

bývají rozmístěné postavy další, většinou se jedná  

o synchronní rozmístění,  na každé straně stejný počet 

postav. V samotném naisku může být zobrazena samotná 

postava zemřelého nebo postav více. 

Základním typem, do kterého je zemřelý stylizován je 

postava mladíka s výzbrojí nebo se objevuje také postava 

lovce78 (mívá u sebe dravce či loveckého psa, fiálu nebo 

jinou rituální nádobu). Často se na tomto typu zobrazení 

objevuje také starší muž (otec) a další pomocníci. Co se 

týká zobrazní zemřelých žen, jejich podoba bývá většinou 

                                                 
77 Zobrazení naisku na jihoitalských vázách má četné paralely s pozdně attickými náhrobními stélami 
4.stol.př.n.l., jejichž reliéf byl hodně hluboký a scény na nich zobrazené jsou v některých případech 
shodné či silně podobné scénám na jihoitalských vázách. – Boardman, J. Greek Sculpture. The Late 
Classical Period. London: Thames and Hudson, 1995, s. 114-130 
78 Vierneisel, K. Kaeser, B. Kunst der Schale – Kultur des Trinkens. München, 1990, s. 423 
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stejná. Jedná se o sedící postavu samotné ženy nebo i její 

služky, které opět mají v rukou různé druhy, tvary 

libačních nádob. Jistou zvláštností je také to, že 

například na hydriích se vyskytují tyto scény výhradně 

s ženami. 

 

2) zobrazená stéla s podestou 

 Na zobrazeních se stélami je možné si povšimnout, že 

mají ploché vršky, na kterých bývají často položeny 

obětiny, květiny či libační nádoby. Samotná stéla je 

ověnčená bílými a černými stuhami, na zobrazeních jsou 

často vidět přímo dívky, které tyto stély zdobí. 

 

3) sloup či socha zemřelého 

 Zobrazení sloupu, který označuje místo hrobu, se 

objevuje nejčastěji na vázách, nalezených v Kampánii. Socha 

zemřelého se vyskytuje opravdu zřídka a jedná se  

o ojedinělá zobrazení.  

 

4) dionýsovská tématika 

 Tento široký pojem v rámci této oblasti lze vysvětlit 

jako jednu z možností zobrazení podsvětí a posmrtného 

života v tzv. dionýsovském „ráji“, kde všichni zasvěcenci 

dosáhnou blaženého klidu a míru. 

Nejdůležitější součástí, z hlediska dionýsovské 

tématiky, jsou horní části výzdoby nádob, nejčastěji jsou 

to hrdla (obr.č.90), kde se vyskytuje dionýsovská tématika 

velmi často. Jedná se o zobrazení sedící postavy, která je 

ozdobena dionýsovskými atributy a po stranách jsou 

zobrazeni mainady a satyrové. (obr.č.91) Někteří badatelé 

poukazují na možnost, že tito Dionýsovi přívrženci měli 

v Dionýsově „ráji“ funkci posluhovačskou. Odpovídaly by 

tomu i zobrazení, která často ukazují satyra či mainadu 

držící potřebné věci (nádoby, zrcátka, krabičky), které 
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podávají ústřední postavě, snad zobrazenému mrtvému či 

mrtvé.79 Přestože většina nádob jihoitalské provenience 

byla nalazena v hrobech, některé z nich, jejichž obsah 

poukazuje na eschatografické výjevy dionýsovských mystérií 

a orfismu, mohly být nádobami, které se dávaly ženám ke 

svatbě, což byla, vedle smrti, jedna z nejdůležitějších 

událostí v lidském životě. 

  Tyto oslavné „dionýsovské“ scény poukazují na oslavu 

či spásu duše, která ukončila jednu etapu svého koloběhu, a 

jsou dávány do souvislosti nejen s dionýsovskými 

mystériemi, ale také orfismem, který byl v jižní Itálii 

velmi rozšířen a oblíben. 

 

7.1. Orfismus (nábožensko – filosofický směr) 

S dionýsovskou tématikou se již na řecké pevnině dával 

do souvislosti nábožensko-filozofický směr orfismus, který 

je neodlučitelně spjat s dionýsovskými mysteriemi, na 

jejichž prapůvodních základech (dionýsovského kultu) 

s jistými přeměnami vznikl. Dá se předpokládat,  

a jsou pro to i archeologické doklady (viz.níže), že vliv 

orfismu, jeho zásad a pravidel se rozšířil i na území jižní 

Itálie a odrážel se tak v myslích i činech tamních umělců. 

Na jihoitalských vázách je možné najít doklady, které by se 

mohly dát do souvislosti právě s tímto směrem, i když se  

o něm všeobecně podrobnější informace do dnešních dob 

nedochovaly. Informace, které o tomto náboženském směru 

existují, pochází z pozdějších archeologických materiálů. 

Jádro orfické mytologie vzniklo na přelomu 7. – 6. 

stol.př.n.l. Jeho kořeny sahají hluboko do minulosti řecké 

kultury a měly vliv jak na náboženství, tak filozofii80. 

Orfismus měl znatelný vliv na vývoj a transformaci 

                                                 
79 Smith, H.R.W. Funerary symbolism in Apulian Vase-painting. University  of California,1972, s. 61 
80 Tretera, Ivo. Nástin evropského myšlení.Praha: Paseka, 1999, s. 42-51 
Patočka, Jan. Nejstarší řecká filosofie. Praha: Vyšehrad, 1996, s.80-111 
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mystérií, jejichž součástí byl i on sám81. Souhrnně se dá 

orfismus označit za směr, který vznikl během působení 

několika individuálních osobností v omezeném časovém období 

a přijímal staré prvky a dával jim nové podoby. Nejvíce 

informací o tomto směru nám poskytují až novoplatonici  

a jejich díla, která často obsahují zlomky z nedochovaných 

orfických děl a také díla raně-křesťanských církevních otců 

(Klémens Alexandrijský, Protreptikos, Firmicus Maternus,…). 

Na rozšíření orfismu se někdy pohlíží také skepticky. 

Poukazuje se na to, že široký ohlas orfismu vychází pouze 

z častých literárních zmínek ve filozofických spisech 

(Platón, Plútarchos, Proklés,…), ale také v krásné 

literatuře (Aristofanes) a křesťanských spisech. 

Geografické rozšíření orfismu bylo směrem na západ přes 

Thesálii na východní pobřeží Jaderského moře, dále také do 

Egypta i severního Černomoří (nález kostěné destičky se 

skromným orfickým záznamem v Olbii)82. 

Za mýtického zakladatele je považován Orfeus. Podle 

tradice byla jeho domovem Thrákie, kde se, ještě 

v předhomérské době, narodil múze Kalliopé a bohovi 

Apollónovi (podle jiné verze thrácký říční bůh Oiagros). 

Již to mu dalo do vínku velké umění lyriky a hry na lyru. 

Je třeba poukázat na některé skutečnosti z jeho života 

(např. doprovázel Argonauty při plavbě za zlatým rounem do 

Kolchidy, sestoupil do Hádu pro svoji ženu Eurydiku 

(obr.č.89) - dokázal poté vylíčit lidem jejich posmrtný 

osud a dosvědčil jim, že se lidé mohou svým způsobem života 

na tento osud působit, navštívil zemi egyptskou a mnohé 

další.)83 

Po smrti své ženy se stáhnul do soukromí a trávil 

život v samotě. Jeho osud byl krutý, byl rozsápán thráckými 

                                                 
81 Thompson, G. Aisycholos a Athény. Praha: Rovnost, 1952, s. 163-177 
82 Podobně, jako se šířil kult boha Dionýsa skrze obchodní stezky, tak i orfismus se tímto způsobem 
rozšířil do oblasti Itálie a na Sicílii. – Thompson, G. Aischylos a Athény. Praha: Rovnost, 1952, s. 165 
83 Kerenyi, C. Mytologie Řeků I. – Příběhy bohů a lidí. Praha: Oikoymenh 1996, s. 185. 
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ženami, které mu v extázi roztrhaly celé tělo a jeho hlava, 

kterou odnesl mořský proud na ostrov Lesbos (vlast aiolské 

lyriky), ještě dlouho zpívala, věštila a měla vykládat 

základy orfického myšlení. Podle jedné verze měl být 

roztrhán v dionýsovské extázi a podle Aischyla, jak se 

zmiňuje v jedné ze svých tragédií, každodenně uctíval boha 

slunce Apollóna a tím na sebe přivalil nelibost Dionýsa  

a jeho přívrženkyň – thráckých mainad. Podle Herodota84 byl 

sice za zakladatele orfismu považován Orfeus, ale samotný 

vznik mystérií je podle něj kladen do Egypta. Dionýsos 

totiž v podobě vegetativního božstva měl obdobný osud jako 

egyptský Osiris. I ten byl během svého života roztrhán  

a později vzkříšen a stal se vládcem podsvětí. Právě tento 

společný motiv rozervání a jejich znovuzrození je natolik 

sblížilo, že byl Dionýsos u orfiků považován také za 

ochránce zemřelých. Doklad toho, že dovedl navrátit život  

a dát nesmrtelnost, jak to provedl u své matky Semelé, 

vštepoval mnoha zasvěcencům víru v toto znovuzrození. 

Orfeovi měla dodávat moc magická síla jeho zpěvu a hry 

na lyru (dokladem toho jsou jeho skutky, které vykonal při 

plavbě s Argonauty – zkrotil rozbouřené  moře při výjezdu 

z Marmarského do Černého moře, uspal draka střežícího zlaté 

rouno,….) Již během plavby s Argonauty byl Orfeus pověřen 

vykonáváním všech potřebných rituálů (oběť před začátkem 

plavby, přesvědčení Argonautů, aby se nechali zasvětit do 

mystérií na Samothráce, obětoval po skončení plavby 

podsvětním bohům u peloponéského mysu Tainaron – tam měl 

být vstup do podsvětí a ve skutečnosti tam byla věštírna, 

kde promlouvali mrtví.85 Výčet jeho magických schopností se 

dochoval u Pausania (2. stol.př.n.l.), který popisuje sochu 

samotného Orfea mezi sochami básníků na Helikónu:  

                                                 
84 Herodotos. Dějiny. přeložil Jaroslav Šonka, Praha: Odeon, 1972, s.117-119. 
85 Hošek, R., Dostálová, R.  Antická mystéria. Praha: Vyšehrad, 1997  
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„Vedle thráckého Orfea postavili symbol Obřadu, kolem pak 

jsou umístěna kamenná a kovová zvířata naslouchající 

zpěváku. Řekové věří v mnohé neexistující zjevy, také pak 

věří že je Orfeus synem Múzy Kalliopy, nikoli dcery 

Pierovy, že za jeho písní chodila omámená zvířata a že 

ještě za života odešel do podsvětí žádat na podzemních 

bozích manželku. Podle mého mínění předčil Orfeus své 

předchůdce úpravou veršů a dosáhl takové proslulosti, že i 

boží obřady vynalezl, dále způsob očisty bezbožných skutků, 

léčení nemocí a prostředky odvracející hněv božstev. 

Vypráví se, že thrácké ženy zamýšlely ho usmrtit, poněvadž 

přemlouval jejich muže, aby ho doprovázeli na bludné pouti, 

neodvážily se však toho činu ze strachu před muži a teprve 

po nesmírném požití vína dokonaly své strašné předsevzetí. 

Od té doby bylo mužům nařízeno táhnout do boje v podnapilém 

stavu.“86 

 

I o jeho smrti je možné nalézt několik variant. Podle 

Pausania jsou to následující: 

„Někteří prohlašují, že Orfeův život zakončil boží blesk za 

jeho výroky a také že v tajných obřadech vycvičil lidi, 

kteří něco takového dosud neslyšeli. Ještě jiní vykladači 

pronesli domněnku, že Orfeus přišel po smrti své choti do 

Aorna v Thesprótidě: tam je totiž starodávná věštírna 

zemřelých. Domníval se, že ho následuje Eurydičin duch, 

jakmile se však obrátil, pozbyl vší naděje a vztáhl ze žalu 

na sebe ruku. Thrákové říkají, že slavíci, kteří mají 

hnízda u hrobu Orfeova, zpívají sladčeji a více. 

Makedoňané, kteří bydlí pod horou Pierií a v městě Diu, 

tvrdí, že zde ženy připravily Orfea o život. Z Día směrem 

k hoře tyčí se po pravici asi po dvaceti stadiích (3700 km) 

sloup s kamennou nádobkou na vrcholku. Nádoba obsahuje 

Orfeovy kosti, jak aspoň říkají domácí usedlíci. V těchto 

                                                 
86 Pausanias, Cesta po Řecku II. Praha: Svoboda, 1974, s. 235-236 
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místech teče řeka Helikón. Její proud mizí asi po 

sedmdesáti pěti stadiích (13,875 km). Skryta nejvýše 

dvaadvacet stadií (4,070 km) vyvěrá řeka opět na povrch, a 

měníc jméno Helikón na Bafyras, vtéká jako splavný tok do 

moře. 

Obyvatelé Díu prohlašují, že zpočátku protékala stále 

na povrchu, ale před Orfeovými vražedkyněmi, které v ní 

chtěly smýt krev, zmizela do podzemní prohlubiny, aby 

nemohla poskytnout vodu k očistě z oné vraždy. V Lárise 

jsem se doslechl ještě jinou pověst: Na této straně Olympu, 

již je hora obrácena k Makedonii, je město Libéthra, 

nedaleko něho pak je Orfeova mohyla. Libéthrijští dostali 

kdysi z Thrákie Dionýsovu věštbu, že až slunce spatří 

Orfeovy kosti, jejich město zahyne vinou vepře. Mnoho se 

však nestarali o význam výroku v domnění, že žádné zvíře 

není tak obrovské ani nevyniká takovou silou, aby jim mohlo 

ničit město, vepři pak že se dostává spíše drzosti než 

síly. Jakmile se věk naplnila boží vůle, stalo se toto: Za 

pravého poledne ulehl jeden pastýř u Orfeova hrobu a usnul. 

A tu najednou počal ze spánku zpívat mohutným a příjemným 

hlasem Orfeovy písně. Ti, kteří pásli nebo orali nejblíže, 

opustili svou práci a kupili se kolem pastýře, zpívajícího 

ve snu. A tu jak se tak navzájem strkali a přeli, kdo má 

stát pasákovi nejblíže, porazí sloup, schránka z něho 

spadne a rozbije se. Tak slunce spatřilo pozůstatky 

Orfeových kostí. Ihned v následující noci seslal bůh 

z nebes nesmírné záplavy vod, řeka Vepř (Sýs), jedna 

z olympských bystřin, rozbořila Libéthrijským hradby, 

vyvrátila boží příbytky i domy lidí a utopila jak občany, 

tak i všechno ostatní tvorstvo, které zůstalo ve městě. Tak 

zahynuli Libéthrijší a Makedoňané podle slov láríského 

občana dopraví z Díu Orfeovy ostatky do své země.“87 

 

                                                 
87 Pausanias, Cesta po Řecku II. Praha: Svoboda, 1974, s. 235-237 
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 U postavy Orfea se setkáváme s oběma prvky – jak 

s apollónskými (slunce, hudba, zpěv) tak s dionýsovskými 

(sestup do podsvětí, roztrhání mainadami,…). 

Orfeus byl považován, jak již bylo zmíněno výše, za 

zakladatele náboženských obřadů, ale také za autora 

rituálních hymnů. Dále jsou mu přičítána i díla 

theologická, byzantský lexikon Súda, pocházející z 10. 

stol. n.l. mezi jeho dalšími díly uvádí Hieroi logoi 

(Posvátné příběhy) ve 24 rapsódiích, někdy označované jako 

„Rhapsodická theogonie“ (známy jsou pouze zlomky).  

Podle právě jedné verze orfické theogonie byl 

nejstarším principem Chronos – Čas, z něho se zrodil 

Aithér, Chaos a Erebos (Temnota). Chronos v oblasti čistého 

a zcela jasného a průzračného vzduchu, který je sídlem 

bohů, stvořil stříbrné vejce. Z něho vzešel oboupohlavní 

Prótogonos (Prvorozený), obsahující v sobě zárodky všech 

dalších bohů. Zeus pohlcením Prótogona převzal jeho sílu a 

bohové se pak zrodili jako emanace (výrony) z Diova těla a 

stali se pány nad jednotlivými úseky přírody. Mravní řád 

světa byl podřízen bohyním Osudu Moirám, bohyni 

Spravedlnosti Diké, bohyni odplaty Nemesis a Nomu, zákonu, 

světovému řádu. 

Podle jiné verze obsahoval v sobě zárodky veškerého 

bytí nikoli Prótogonos, ale Fanés (jindy Erós), král bohů 

zlatého věku. Fanés s Nocí zplodil Gaiu a Úrana (Zemi a 

Nebe), ti pak byli rodiči Titánů, Krona, Rhey, Ókeana a 

Téthydy.88 U orfické kosmogonie, která patří k těm 

složitějším, se vědci přiklání k názoru, že se nechala 

ovlivnit jak egyptskou, tak perskou verzí.  

Mýtus o roztrhání Dionýsa, který je považován za jeden 

z nejdůležitějších bodů v orfismu, pochází podle některých 

badatelů až z Kréty. Podle orfického učení se Dionýsos 

z Dia a Semelé zrodil již podruhé. Poprvé se  zrodil ze 

                                                 
88 Hošek, R., Dostálová, R.  Antická mystéria. Praha: Vyšehrad, str. 143 
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vztahu Dia a Persefony či Deméter89, kterou navštívil 

v podobě hada. Jedná se o tzv. Dionýsa Zagrea („rohatého 

Dionýsa“), jehož jméno se překrývá s mykénským tvarem Sa-

ke-re-u), jehož hlavička byla ovinutá korunou z hadů.90  

Na základě tohoto mýtu se na Krétě, kam se tento mýtus 

někdy také lokalizuje, rozšířil kult Dionýsa-dítěte 

(Zagrea). Jeho vražda zde byla každý rok připomínána 

rituály, ve kterých se zobrazovalo vše, co malý chlapec – 

Dionýsos v okamžiku své smrti dělal, co vše musel vytrpět  

a na závěr rituálu věřící rozsápali svými zuby živého býka.  

Krétský původ kultu potvrzuje také Diodorós: 

„Kréťané vyprávějí tyto mýty o bozích, kteří se u nich 

narodili: tvrdí, že pocty, oběti a mysterijní slavnosti se 

dostaly k ostatním lidem z Kréty, a uvádějí pro svůj názor 

tento nejvýznamnější důkaz: eleusinské slavnosti, které 

slaví Athéňané a které jsou nejvýznamnější ze všech,  

a mystéria na Samothráce a v Thrákii u Kikónů, odkud 

pocházel jejich zakladatel Orfeus, jsou tradovány tajně, 

kdežto v krétském Knóssu byla tato mystéria od pradávna 

podle zvyků předávána všem. To, co u jiných bylo sdělováno 

tajně, u Kréťanů nikdo neskrýval před těmi, kteří to chtěli 

poznat.“  

 

Z těchto odkazů vyplývá to, že samotná identita boha 

Dia – Zagrea a Dionýsa měla podobu chthonického božstva. Už 

i u Hérakleita se objevuje úryvek podoby: „Hádes i Dionýsos 

jednou jsou“.  Dionýsos se ve všech obřadech, které jsou mu 

zasvěceny, zjevuje jako bůh plodnosti a zároveň smrti. 

Orfismus byl vlastně zvláštní způsob života (orfikos 

bios), ve kterém se jednotliví členové museli chovat a žít 

podle stanovených pravidel a dodržovat přísné asketické 

                                                 
89 Orfické pojetí založené na thrácké tradici původu boha.  
90 Graves, R. Řecké mýty I.,II. Praha: Mustang, 1996,s.105. Roscher, W. H. Reallexikon der griechischen 
und römischen  Mythologie. Leipzig: Teubner, 1884-1886, s.1030, Kerenyi, C. Mytologie Řeků I. – 
Příběhy bohů a lidí. Praha, Oikoymenh, 1996,s.188 
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zásady a předpisy. U orfiků nestačilo pouze předvádět 

posvátný příběh, ale skrze knihy, které měli k dispozici, 

mohli odhalovat hlubší smysl samotného příběhu. Zásadní 

rozdíl mezi orfismem a ostatními mysterijními kulty byl 

v tom, že v mystériích byl člověk zasvěcován ve speciálních 

budovách nebo na zvláštních místech a hlavně předváděním 

posvátného příběhu a symbolických předmětů. V orfismu byl 

člověk zasvěcen do nauk a vědění a poznání skrze předčítání 

svatých textů, se kterými je seznamovali kněží 

(orfeotelestai). 

 Orfická eschatologie vycházela z představy o božském 

principu v každém člověku, který však může být potlačen 

zlým, titánským prvkem, v případě, že člověk vedl špatný a 

hříšný život. Orfikové viděli zlo v tělesné schránce 

(sóma), která je vězením či hrobem duše (séma), která 

v pozemském životě splácí hříchy vlastních minulých životů 

a odpykává za ně tresty.91 Člověk, který byl zasvěcený do 

orfických nauk a vedl spravedlivý život byl označován za 

čistého „katharos“. Naopak člověk, který nevedl spravedlivý 

život a byl nezasvěcený, se po smrti v podsvětí dostane do 

špinavého „bahna“. O orfické eschatologii je také možné 

udělat si představu z nápisů na zlatých plíšcích (lamelly), 

které se nacházely a nacházejí na archeologických 

lokalitách - hroby (Kréta, jižní Itálie,…). 

 

Lamelly z Thúrií (pozemek Sybaridy)  

4.–3. stol. př.n.l. 

 

Přicházím od čistých čistá, jsem královna  

podsvětních sídel, 

Přeslavný, Rozvážný a vy ostatní bezsmrtní bozi! 

(v tomto případě Přeslavný (Euklés) a Rozvážný (Eubúleus) 

označují chthonického Dionýsa) 

                                                 
91 Tento rozpor mezi duší a tělem působil silně na učení Pythagora. Pythagorovci z orfismu, určitým 
způsobem upraveným. Převzali především orfické představy o duši a jejím převtělování (memepsychósis). 
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Věru se pyšním i já, že jsem z vašeho šťastného rodu! 

Ale mě přemohl Osud i ostatní bezsmrtní bozi, 

ujít jsem nemohl tomu, jenž met blesky a hromy. 

Pak z kruhu plného žalu a těžkých útrap jsem vyšel, 

k vytouženému věnci jsem rychlýma nohama dospěl. 

Do klína Vládkyně, podsvětní královny,  

já se pak vnořil, 

z vytouženého věnce jsem rychlýma nohama vyšel. 

Šťastný a nejblaženější, ty smrtelný staneš se bohem! 

Já kůzle přišel jsem k mléku! 

 

Přicházím od čistých čistá, jsem královnou 

 podsvětních sídel, 

Přeslavný , rozvážný a vy ostatní daimoni božští! 

Věru se pyšním i já, že jsem z vašeho šťastného rodu. 

Trestem činy jsem splatil, jež vůbec nebyly v právu. 

Ať už mě přemohl Osud, ať vrhač hromů a blesků, 

nyní jak prosebník jdu já k vznešené Persefonei, 

ať již mě ochotně odešle tam,  

kde jsou přečistých sídla. 

Avšak kdykoli duše svit sluneční za sebou nechá, 

šťastný, žes k takovým dospěl, se dobře  

ostříhej všeho! 

Rád buď, žes pocítil něco,  

co nikdy jsi necítil předtím 

bohem ses z člověka stal – jako kůzlátko  

přišel jsi k mléku, 

šťastný, šťastný, šťastný cestou procházíš 

skrz luhy posvátné i háje Persefoneie.92 

 

                                                 
92 Orfické zlomky, vyd. Kern, 1O6, ZL. 32 c,d,f / Hošek, R. Dostálová, R.. Antická mystéria. Praha: 
Vyšehrad, 1997. s. 150 
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Z archeologických materiálů vyplynul poznatek, že 

během života se takovéto texty nosily svinuté do zlatého 

pouzdra a nosily se na krku jako amulet. 

Za zmínku stojí také uvedení některých základních 

pravidel a předpisů, které musel zasvěcený člověk splňovat, 

či vykonávat: 

 

- dodržování pravidel čistého života 

- vegetarianismus (v každém těle, i zvířecím, se 

mohla nacházet duše, která byla dříve lidskou) 

- zdržet se prolévání krve (krvavých obětí – orfismus 

znamenal zásah v dionýsovských mystériích v takové 

podobě, že byla nahrazena ómofagie = přijímání boha 

v podobě kousků syrového masa býka za čistý způsob 

života) 

- zákaz používání vlny k výrobě tkanin a jeho nošení 

(produkt živočišného původu byl nahrazován lnem) 

- nošení bílých rouch na znamení čistoty 

- zdržení se pobytu v blízkosti rodičky, dotyku 

mrtvého, rakve,… 

 

Z celkového hlediska byl orfismus filozoficko-

náboženský směr, který vycházel z písemně zachycených 

dogmat (stvoření světa; prvotní hřích; který je v každém 

člověku a vyžaduje tedy po každém očistu asketickým 

způsobem života; stěhování duší a konečné splynutí 

s božským principem). 

 

Z řeckých filozofických směrů měl tento směr velmi 

mnoho společných znaků s učením Pythágora (6.stol.př.n.l.), 

který založil filozofickou školu v jižní Itálii v Krotónu  

a ta byla organizovaná jako náboženská společnost. Pro 

jižní Itálii měly tyto dva náboženské-filozofické směry 

velmi důležitý význam a značně ovlivnily nejen 
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filozofickou, ale také kulturní sféru. Doklady o tom, jak 

se oba tyto směry na území jižní Itálie dostaly, jsou pouze 

hypotetické, i když v případě Pythágora je jeho příchod do 

Krotónu, historickým faktem. Z hlediska orfismu lze 

považovat za jednu z hypotéz tu, která poukazuje na potulné 

kazatele, kteří působili na nové přistěhovalce 

z pevninského Řecka a přiblížili jim své myšlenky a názory. 

Ty se poté odrážely i na výtvorech těchto Řeků. 
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8. Závěr 

 
Dionýsovská tématika na jihoitalské keramice patří, 

vedle zobrazení mýtů, tragédií a scén z běžného života, 

k nejčastějším námětům. Její spektrum je natolik široké, že 

je velmi obtížné vytvořit její podrobnou schematizaci. 

V porovnání s attickou keramickou produkcí, na jejíž 

výzdobě se dionýsovská tématika objevuje v tradičních  

a interpretačně jasných scénách, se u jihoitalských váz 

setkáváme s výjevy, jejichž interpretace může být 

dvojsmyslná či ne zcela jasná. Na jihoitalské keramice se 

vedle zobrazení výjevů ze života a kultu boha Dionýsa 

objevují také scény, jejichž vypovídací hodnota je založena 

na správné interpretaci zobrazených detailů a symbolů 

(důsledek postupné schematizce výjevů a kvality zobrazení). 

 Analýza dionýsovské tématiky na jihoitalských vázách 

musí tedy vyjít z úplného počátku zrodu jihoitalských 

keramických dílen (lukánská, apulská škola), kde náměty 

zobrazení ještě odpovídaly attické tradici. Na raně 

lukánské a apulské keramice se tak objevují výjevy se 

zachycením dionýsovské extáze, oslavných průvodů či božské 

epifanie v tradiční podobě (původní zobrazení dionýsovského 

světa – polozvířecí satyrové, šílené mainady zachycené 

v extázi, zvířata doplňující božskou přítomnost a mnohé 

další). K tradičním zobrazením patří také symposia, ať již 

lidská či božská, která se objevovala u raných sicilských 

dílen, které byly také ovlivněny attickou tradicí. 

 Je přirozené, že v novém prostředí se náměty 

transformují do rozličných podob, které vychází z potřeb 

uživatelů. Podobná situace nastala i v jihoitalské 

keramické produkci. Lukánská a apulská škola, jejichž dílny 

produkovaly největší množství keramiky, jdou po jistou dobu 

ve šlépějích attické tradice, ale postupně se u nich 

objevuje jisté zklidnění scén dionýsovského kultu, postavy 
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se jakoby zastavují a budou pokračovat pomalu v této 

tendenci „strnulosti a uniformity“ až do konce 

4.stol.př.n.l. Symposia jsou zobrazována v charakteristické 

podobě, kde zobrazení hlavní scény se v zásadě nemění, 

spíše je scéna doplněna dalšími dionýsovskými prvky 

(divadelní masky, herci), které vychází z dalších oblastí, 

v nichž hrál Dionýsos důležitou roli. Jednou z nich je 

divadelní sféra, jejíž výjevy z inscenací (tragedie, 

komedie, flyaky) se stávají vedle výjevů z Dionýsova 

života, kultu a vedle symposií jedním z nejčastějších 

námětů. V produkci váz s monstrózními výjevy z řeckých 

tragédií, vedla apulská škola, převážně její zdobný styl, 

naopak komedie či flyaky se nejvíce objevovaly ve škole 

paestské (pol.4.stol.př.n.l.), kampánské či apulské. 

K námětům dionýsovské tématiky je důležité započíst její 

zobrazení ve spojitosti s posmrtným životem. Na apulských 

vázách se často objevují témata zobrazení mrtvého (podle 

typu zobrazení), jenž jsou doplněna výjevy z dionýsovského 

světa, a která měla symbolicky poukázat a nasměrovat 

zasvěcence a přívržence boha Dionýsa k dosažení 

dionýsovského „ráje“. 

 Ke konci století ve všech školách dochází k postupné 

barbarizaci dílen (odraz v kvalitě zobrazení i 

technologii). Největší vliv a nejdelší období produkce měla 

škola apulská, která se všeobecně uvádí jako 

nejproduktivnější. 

 Základ dělení dionýsovské tématiky obsahuje tři hlavní 

velké okruhy, ve kterých je Dionýsos brán jako bůh vína, 

plodnosti a veselí, dále je bohem divadelních her a dramat 

a je také bohem mysterijním. Dionýsos prostupoval mnohými 

oblastmi lidského života a právě proto byla jeho oblíbenost 

dosti značná, čemuž odpovídají četné dionýsovské výjevy. 
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A jak je Dionýsos viděn očima badatelů? Jedna citace za 

všechny:93 

 

„Dionýsos udivuje více než kterýkoli jiný řecký bůh 

četností a novostí svých epifanií, rozmanitosti svých 

proměn. Je stále v pohybu, proniká všude, do všech zemí, ke 

všem národům, do všech náboženských prostředí, hotov 

přidružit se k rozmanitým, ba protichůdným božstvům.....Je 

nepochybně jediným řeckým bohem, který ve svých rozličných 

aspektech oslňuje a přitahuje jak venkovany, tak 

intelektuální elity, povahy politické i kontemplativní, 

orgiastické i asketické. Opilost, erotika, universální 

plodnost, ale také nezapomenutelné zkušenosti vyvolávané 

periodickými návraty mrtvých nebo „mánií“, ponorem do 

animálního nevědomí nebo extází „enthusiasmu“ – všechny 

tyto hrůzy a zjevení vyvěrají z téhož pramene: přítomnosti 

boha. Jeho způsob bytí vyjevuje paradoxní jednotu života a 

smrti. Proto představuje Dionýsos typ božstva, který je 

radikálně odlišný od Olympanů. Byl snad blíže lidem než 

ostatní bohové? V každém případě bylo možné přiblížit se 

k němu, bylo možné si ho přivtělit a extáze „mánie“ 

dokazovala, že lidský úděl může být překročen.“ 

                                                 
93 Eliade, M.Dějiny náboženského myšlení I, Praha: Oikoymenh, 1995, .s.345 
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Resumé 

South Italy, once called Magna Graecia, was source of 

ancient Greek pottery fabricated mostly during the fourth 

century B.C. which is commonly called South Italian 

pottery. First, many scholars thought, that this pottery 

was imported from Athens, but in fact the Greeks living in 

South Italy produced here their own red- figured pottery 

since the end of fifth century B.C. Many workshops were 

influenced by Attic pottery and they developed their own 

style later during the fourth century B.C. All South 

Italian workshops initially took up the style of Attic 

workshops of Athens, when many craftsmen left the city 

because of the Peloponnesian Wars.  

 Five areas or schools of South Italian pottery, that 

produced the red-figured ware, are identified: Apulia 

(various workshops in Taras), Lucania (Heraclea, 

Metaponto), Paestum (Paestum), Campania (Capua and Cumae) 

and Sicily (Syracuse and Lipari). The red-figured pottery 

was produced here between 440 B.C. and the end of fourth 

century B.C. Almost all pottery forms that were developed 

in Greece were produced also in South Italy. Very popular 

were calyx-craters and bell-craters, which were 

marvellously decorated by the vase painters. South Italian 

potters developed some new pottery forms and shapes (bail 

amphora, nestoris etc.). At first the elements of 

decoration were the same as in Attic pottery, but the vase 

painters became innovative in the course of the fourth 

century. 

 The vase-paintings of South Italy and Sicily show two 

worlds. One world is of myths and legends and other is of 

everyday life. Both worlds are mixed together on the vase 

paintings. Gods are shown intervening in human beings’ 

lives and the heroes are shown performing their exploits.  

Gods, Trojan War, Heracles’ and other heroes’ stories, 
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drama, everyday life and death and after-life are the main 

subject-maters of the vase paintings. 

The Dionysiac scenes on the south Italy vases were 

very popular and very frequent. Dionysos was the god of 

wine, drama and mysteries. The world of Dionysos is 

represented by thiasos (where he is in company of satyrs 

and maenads) and symposium. His association with the 

theater stage should not be overlooked (tragic masks, 

phylax actors, theatre scenes etc.). Dionysos is probably 

to be identified with the youthful male figure holding 

thyrsus, phiale or bunch of grapes. Dionysos is on many 

South Italian vases in the role of the god of mysteries who 

offers to his initiates a better life in the afterlife. 

This role of Dionysos was especially important for many 

Greeks living in South Italy. Dionysos was also very often 

used like a funerary symbol in Apulian vase-painting. 

Dionysiac scenes on South Italian vases were very 

popular and many painters from various vase-painting 

schools used this motive for decoration of small, medium 

and large dimension vases. There are some problems with 

identifications of decorations on paintings from the end of 

fourth century B.C., because the quality and techniques of 

paintings got worse and some themes could not ever be 

identified. 
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Poznámky a zkratky 

     Zkratky, které jsou použity v práci a katalogu 

vyobrazení, jsou uváděny z kapacitních důvodů a z důvodu 

zpřehlednění. Jedná se o následují: př.n.l. (před naším 

letopočtem), pol. (polovina), stol. (století), obr. 

(obrázek), kol. (kolem), Pl. (Plate), fig. (figure) a  

s. (strana). 

     Jelikož přesná datace jednotlivých nádob jihoitalského 

vázového malířství není většinou pevně stanovena, autorka 

uváděla dataci dle schématického rozdělní (obr.č 6a, 6b). 

v rozmezí 10-20let působnosti. V případě, že u nádob nejsou 

uvedeny datace či jiné technické údaje, nepovedlo se je 

dohledat. 
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Obr.č.5  
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(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. South italian vase 

painting. London, The British Museum, 1966, Fig.2) 

Obr.č.6 a) 

Přehled malířů jednotlivých jihoitalských škol 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.269) 

Obr.č.6 b) 

Přehled malířů jednotlivých jihoitalských škol(obr. převzat 

z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South Italy and 

Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.270) 

raně lukánské vázy 

Obr.č.7  

Malíř z Pisticci: Satyrové u hermovky, zvoncový kratér. 

(430-420 př.n.l) 
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(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.32, 

obr.7) 

Obr.č.8   

Malíř Amyka: Satyr a mainada, nestoris v Bostonu.  

(420-410 př.n.l) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.34, 

obr.11) 

Obr.č.9  

Malíř Amyka: Mainady a satyrové, zvoncový kratér 

v Athénách.(420-410 př.n.l) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.34, 

obr.13) 

Obr.č.10 a) 

Malíř Karneia: Dionýsos, volutový kratér v Tarentu.  

(420-400 př.n.l) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.39, 

obr.23) 

Obr.č.10 b) 

Malíř Karneia: Perseus strašící satyry; Karneianské 

tanečnice, volutový kratér  v Tarentu. (420-400 př.n.l) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.39, 

obr.23) 

Obr.č.11  

Palermský malíř: Žena a odpočívající satyr, skyfos 

z Palerma. (400 př.n.l) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.38, 

obr.22) 
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raně apulské vázy 

Obr.č.12  

Malíř Berlínské tančící dívky: Orfeus a Thrákové, zvoncový 

kratér v Zurichu. (430-420 př.n.l.)  

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.44, 

obr.32-3) 

Obr.č.13 a), b)  

Malíř Sisyfa: Karneianské tanečnice, zvoncový kratér 

v Londýně.(410-400 př.n.l.) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.46, 

obr.38-39) 

Obr.č.14  

Malíř Narození Dionýsa: Narození Dionýsa, volutový kratér 

v Tarentu.(400-390 př.n.l.)  

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.50, 

obr.49) 

 

raně sicilské vázy 

Obr.č.15 a) 

Malíř Kostkovaného vzoru: Symposium, kalichový kratér. 

(400-390 př.n.l) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.53, 

obr.58) 

Obr.č.15 b) 

Malíř Kostkovaného vzoru: Dva oblečení muži, kalichový 

kratér.(400-390 př.n.l) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.53, 

obr.59) 
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lukánské vázy 

Obr.č.16  

Malíř Střední skupiny: Satyr, skyfos v Policoru.  

(400-390 př.n.l.) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.64, 

obr.64) 

Obr.č.17  

Malíř Kreusa: Satyr hrající na diaulos, skyfos v Louvru. 

(400-390 př.n.l.) 

(obr. převzat z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Creusa_Painter) 

Obr.č.18 a)  

Malíř Kreusa: Dionýsos a Ariadna, volutový kratér v Toledu. 

(380-360 př.n.l.) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.66, 

obr.72) 

Obr.č.18 b)  

Malíř Kreusa: Satyr trhající hrozen vína, volutový kratér 

v Toledu.(380-360 př.n.l.) 

(obr. převzat z: http://www.carnaval.com/pan/) 

Obr.č.19 a), b) 

Brooklyn-Budapešťský malíř: Dionýsovský komos,  zvoncový 

kratér v Brooklynu. (390-380 př.n.l.)  

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.69, 

obr.83-84) 

Obr.č.20  

Brooklyn-Budapešťský malíř: Dionýsovská scéna, nestoris. 

(390-380 př.n.l.) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.69, 

obr.86) 
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Obr.č.21  

Nespecifikovaná dílna: Satyr pronásleduje mainadu, nestoris 

v Oxfordu.(400-375 př.n.l.) 

(obr. převzat z: 

http://www.cvaonline.org/CVA/ProjectPages/CVA6.8.3.htm) 

Obr.č.22  

Brooklyn-Budapešťský malíř: Dionýsovská scéna, nestoris 

v Budapešti.(390-380 př.n.l.) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.70, 

obr.87) 

 

apulské vázy 

Obr.č.23  

Tarporleyský malíř:  Dionýsos s maskou a satyr, zvoncový 

kratér.(400-390 př.n.l.)  

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.103, 

obr.101) 

Obr.č.24  

Tarporleyský malíř: Herci připravující se na satyrské 

drama, zvoncový kratér v Sydney. (400-390 př.n.l.) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.104, 

obr.104) 

Obr.č.25a), b), c)  

Tarporleyský malíř: Flyak (komedie), kalichový kratér v New 

Yorku.(400-390 př.n.l.) 

(obr. převzat z: 

http://www.metmuseum.org/toah/hd/sivp/hob_24.97.104_av2.htm) 

Obr.č.26  

Schillerský malíř: Flyak, zvoncový kratér ve Würzburgu. 

(380-370 př.n.l.) 
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(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.105, 

obr.109) 

Obr.č.27  

Malíř Iris: Flyak, zvoncový kratér v Leningradu. 

(380-370 př.n.l.) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.107, 

obr.120) 

Obr.č.28  

Malíř Dlouhých převisů: Dionýsos, mainada, silen, zvoncový 

kratér, Ruvo.(380-370 př.n.l.)  

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.106, 

obr.114) 

Obr.č.29  

Malíř skupiny Chorégů: Flyak, zvoncový kratér v New Yorku. 

(420-400 př.n.l.)   

(obr. přezvat z:  TRENDALL, A.D., CAMBITOGLOU, ALEX.  The 

red-figured vases of Apulia Part I. University of London: 

Institute of Classical Studies., 1991, Pl.I, 3-4) 

Obr.č.30 

Malíř Dlouhých převisů: Mladík s dívkou provádějící libaci, 

zvoncový kratér v Melbourne. (380-370 př.n.l.) 

(obr. přezvat z:  TRENDALL, A.D., CAMBITOGLOU, ALEX.  The 

red-figured vases of Apulia Part I. University of London: 

Institute of Classical Studies., 1991, Pl.II,4 ) 

Obr.č.31 

Adolphsecký  malíř: Flyak, zvoncový kratér v Londýně.  

(380-370 př.n.l) 

(obr. přezvat z:  TRENDALL, A.D., CAMBITOGLOU, ALEX.  The 

red-figured vases of Apulia Part I. University of London: 

Institute of Classical Studies., 1991, Pl.II,3 ) 
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Obr.č.32 

Adolphsecký  malíř: Mainada a satyrové, kalichový kratér 

v Louvru.(380 – 370 př.n.l) 

(obr. přezvat z:  

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Satyroi_Mainade_Lou

vre_K19.jpg) 

Obr.č.33 

Dijonský malíř: Symposium – Dionýsos, mainada, satyr, 

zvoncový kratér ve Vatikánu.(380-370 př.n.l) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.109, 

obr.127) 

Obr.č.34 

Malíř Athény 1714: Běžící mladík s thyrsem a situlí, dívka 

s věncem a thyrsem, zvoncový kratér v Parmě.  

(360-350 př.n.l) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.113, 

obr.143) 

Obr.č.35 

Malíř Athény 1714: Dionýsovo symposium, kalichový kratér 

v New Yorku. (360-350 př.n.l) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.113, 

obr.142) 

Obr.č.36 

Malíř Athény 1714: Běžící satyr, mainada a Dionýsos, 

sloupkový kratér v New Yorku. (360-350 př.n.l) 

(obr. přezvat z:  TRENDALL, A.D., CAMBITOGLOU, ALEX.  The 

red-figured vases of Apulia Part I. University of London: 

Institute of Classical Studies., 1991, PI.VII,4) 

Obr.č.37 

Rodinský malíř: Dívka s věncem a mladík s vinným měchem, 

zvoncový kratér v Melbourne. (380-370 př.n.l) 
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(obr. přezvat z:  TRENDALL, A.D., CAMBITOGLOU, ALEX.  The 

red-figured vases of Apulia Part I. University of London: 

Institute of Classical Studies., 1991, Pl.IV,3 ) 

Obr.č.38 

Geddeský malíř: Dionýsos mezi přívrženci, volutový kratér 

v Melbourne. (380-370 př.n.l) 

(obr. přezvat z:  TRENDALL, A.D., CAMBITOGLOU, ALEX.  The 

red-figured vases of Apulia Part I. University of London: 

Institute of Classical Studies., 1991, PI.V,3-4 ) 

Obr.č.39 

Malíř Dobytí Tróje: Návrat Persea x Dionýsos a jeho 

přívrženci, volutový kratér v Princetonu. (370-360 př.n.l) 

(obr. přezvat z:  TRENDALL, A.D., CAMBITOGLOU, ALEX.  The 

red-figured vases of Apulia Part I. University of London: 

Institute of Classical Studies., 1991, PI.VI,1-2 ) 

Obr.č.40 

Malíř Dobytí Tróje: Sedící žena s thyrsem, lekanis v New 

Yorku. (370-360 př.n.l) 

(obr. přezvat z:  TRENDALL, A.D., CAMBITOGLOU, ALEX.  The 

red-figured vases of Apulia Part I. University of London: 

Institute of Classical Studies., 1991, PI.VII,3 ) 

Obr.č.41 

Pourtaleský malíř: Dionýsos a Plutos, zvoncový kratér 

v Londýně. (370-360 př.n.l) 

(obr. převzat z: 

http://www.mlahanas.de/Greeks/Mythology/DionysosAndPloutosB

MF68.html) 

Obr.č.42 

Malíř Ženevy 13108: Běžící dívka a mladík s thyrsem, 

zvoncový kratér v Canose. (370-360 př.n.l) 

(obr. přezvat z:  TRENDALL, A.D., CAMBITOGLOU, ALEX.  The 

red-figured vases of Apulia Part I. University of London: 

Institute of Classical Studies., 1991, PI.VIII,1-2) 
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Obr.č.43 

Avignonský malíř: Sedící žena s thyrsem a fialou, satyr 

s thyrsem a pochodní, zvoncový kratér v New Yorku.  

(370-360 př.n.l)  

(obr. přezvat z:  TRENDALL, A.D., CAMBITOGLOU, ALEX.  The 

red-figured vases of Apulia Part I. University of London: 

Institute of Classical Studies., 1991, PI. IX,1-2) 

Obr.č.44 

Bostonský malíř 00.348: Dionýsos a jeho přívrženci, 

zvoncový kratér v Beneventu. (370-360 př.n.l) 

(obr. přezvat z:  TRENDALL, A.D., CAMBITOGLOU, ALEX.  The 

red-figured vases of Apulia Part I. University of London: 

Institute of Classical Studies., 1991, PI. X,4) 

Obr.č.45 

Malíř Soudu: Flyak, kalichový kratér v Melbourne.  

(370-360 př.n.l) 

(obr. přezvat z:  TRENDALL, A.D., CAMBITOGLOU, ALEX.  The 

red-figured vases of Apulia Part I. University of London: 

Institute of Classical Studies., 1991, PI. X,2-3) 

Obr.č.46 

Malíř Chrliče vody: Dionýsos s přívrženci, oinochoe 

v Neapoli. (370-360 př.n.l) 

(obr. přezvat z:  TRENDALL, A.D., CAMBITOGLOU, ALEX.  The 

red-figured vases of Apulia Part I. University of London: 

Institute of Classical Studies., 1991, PI. XII, 1) 

Obr.č.47 

Meerský malíř: Flyak, askos v New Yorku. (375-355 př.n.l) 

(obr. přezvat z:  TRENDALL, A.D., CAMBITOGLOU, ALEX.  The 

red-figured vases of Apulia Part I. University of London: 

Institute of Classical Studies., 1991, PI. XII, 5-6) 

Obr.č.48 

Tuponosý malíř: Žena s hroznem a mladík s fiálou, zvoncový 

kratér v Bonnu. (360-350 př.n.l) 
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(obr. přezvat z:  TRENDALL, A.D., CAMBITOGLOU, ALEX.  The 

red-figured vases of Apulia Part I. University of London: 

Institute of Classical Studies., 1991, PI. XIII,1-2) 

Obr.č.49 

Tuponosý malíř: Dionýsos s přívrženci, zvoncový kratér 

v Chicagu.(360-340 př.n.l) 

(obr. přezvat z:  TRENDALL, A.D., CAMBITOGLOU, ALEX.  The 

red-figured vases of Apulia Part I. University of London: 

Institute of Classical Studies., 1991, PI. XIII,5) 

Obr.č.50 

Malíř H.A.: Běžící mainada a satyr, zvoncový kratér 

v Neapoli. (360-350 př.n.l) 

(obr. přezvat z:  TRENDALL, A.D., CAMBITOGLOU, ALEX.  The 

red-figured vases of Apulia Part I. University of London: 

Institute of Classical Studies., 1991, PI. XIV,4-5) 

Obr.č.51 

Malíř Dublinské situly: Dionýsos s přívrženci, zvoncový 

kratér v Athénách. (360-350 př.n.l) 

(obr. přezvat z:  TRENDALL, A.D., CAMBITOGLOU, ALEX.  The 

red-figured vases of Apulia Part I. University of London: 

Institute of Classical Studies., 1991, PI. XXI,3-4) 

Obr.č.52 

Malíř Dublinské situly: Dionýsos během symposia za 

doprovodu přívrženců dinos v Londýně. (360-350 př.n.l) 

(obr. přezvat z:  TRENDALL, A.D., CAMBITOGLOU, ALEX.  The 

red-figured vases of Apulia Part I. University of London: 

Institute of Classical Studies., 1991, PI. XXII,2) 

Obr.č.53 

Malíř Dublinské situly: Smrt Penthea x Dionýsos a Ariadna, 

situla v Londýně. (360-350 př.n.l) 

(obr. přezvat z:  TRENDALL, A.D., CAMBITOGLOU, ALEX.  The 

red-figured vases of Apulia Part I. University of London: 

Institute of Classical Studies., 1991, PI. XXII,4) 
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Obr.č.54 

Malíř Dublinské situly: Sympozium, dinos v New Yorku.  

(360-350 př.n.l) 

(obr. přezvat z:  TRENDALL, A.D., CAMBITOGLOU, ALEX.  The 

red-figured vases of Apulia Part I. University of London: 

Institute of Classical Studies., 1991, PI. XXII,2) 

Obr.č.55 

Malíř skupiny Copenhagen 4223: Dionýsos jedoucí na bize 

s pantery, situla v New Yorku. (350-340 př.n.l) 

(obr. přezvat z:  TRENDALL, A.D., CAMBITOGLOU, ALEX.  The 

red-figured vases of Apulia Part I. University of London: 

Institute of Classical Studies., 1991, PI. XXXI,1) 

Obr.č.56 

Malíř Dareia: Sedící Dionýsos se satyrem a mainadou, situla 

v Bari. (340 př.n.l)  

(obr. přezvat z:  TRENDALL, A.D., CAMBITOGLOU, ALEX.  The 

red-figured vases of Apulia Part I. University of London: 

Institute of Classical Studies., 1991, PI. XXXVIII,4) 

Obr.č.57 

Malíř Ascoli Satriano: Sedící žena s pochodní a satyry, 

zvoncový kratér v Bernu. (340 př.n.l) 

(obr. přezvat z:  TRENDALL, A.D., CAMBITOGLOU, ALEX.  The 

red-figured vases of Apulia Part II. University of London: 

Institute of Classical Studies., 1992, PI. LVII,7) 

Obr.č.58 

Malíř skupiny Andromeda z Bari: Satyr a mainada, oinochoe. 

(340-330 př.n.l) 

(obr. přezvat z:  TRENDALL, A.D., CAMBITOGLOU, ALEX.  The 

red-figured vases of Apulia Part II. University of London: 

Institute of Classical Studies., 1992, PI. LXXXIX,3) 

Obr.č.59 

Malíř skupiny Andromeda z Bari: Satyr hrající na diaulos, 

situla v Los Angeles. (340-330 př.n.l) 
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(obr. přezvat z:  TRENDALL, A.D., CAMBITOGLOU, ALEX.  The 

red-figured vases of Apulia Part II. University of London: 

Institute of Classical Studies., 1992, PI. LXXXIX,4-5) 

Obr.č.60 

Malíř bílých sakkoií: Dionýsos sedící mezi mainadou a 

satyrem, kalichový kratér v New Yorku. (320-310 př.n.l) 

(obr. přezvat z:  TRENDALL, A.D., CAMBITOGLOU, ALEX.  The 

red-figured vases of Apulia Part II. University of London: 

Institute of Classical Studies., 1991, PI. XCVI,3-4) 

Obr.č.61 

Malíř Athény 1680: Dionýsos, mainada, satyr (komos), 

sloupkový kratér v Ruvo. (350-340 př.n.l.) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.117, 

obr.156) 

Obr.č.62 

Malíř Hippolyty: Dionýsos a Ariadna, kalichový kratér 

v Baslu. (350-340 př.n.l)  

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.127, 

obr.194) 

Obr.č.63 

Arpský malíř: Smrt Semelé, volutový kratér v Tampě – 

Florida. (320-310 př.n.l) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.154, 

obr.266) 

 

kampánské vázy 

Obr.č.64 

Malíř Hýření: Komos, hydria. (370-360 př.n.l.) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.175, 

obr.271) 
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Obr.č.65 

Paridův malíř: Scéna z flyaku, zvoncový kratér v Neapoli. 

(360-350 př.n.l.) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.177, 

obr.277) 

Obr.č.66 

Capujský malíř: Žena s thyrsem a tamburinou, skyfos 

v Neapoli.(350-340 př.n.l.) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.181, 

obr.293) 

Obr.č.67 

Malíř Nalezence: Flyak, squat lekythos v Paříži.  

(350-340 př.n.l.) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.181, 

obr.294) 

Obr.č.68 

Malíř Libace: Scéna z flyaku, zvoncový kratér v Melbourne. 

(340-330 př.n.l.) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.185, 

obr.304) 

Obr.č.69 

Malíř CA: Symposium, zvoncový kratér v Neapoli. 

(340-330 př.n.l.) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.189, 

obr.315) 
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paestské vázy 

Obr.č.70 

Malíř Louvre K 240: Dionýsos jedoucí na panterovi, zvoncový 

kratér v Louvru. (370-360 př.n.l) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.210, 

obr.339) 

Obr.č.71 a) 

Malíř skupiny Louvre K 240: Scéna z flyaku, kalichový 

kratér v Los Angeles. (370-360 př.n.l) 

(obr. převzat z: 

http://ccat.sas.upenn.edu/~rrosen/paestumvase.html) 

Obr.č.71 b),c) 

Malíř skupiny Louvre K 240: Scéna z flyaku, kalichový 

kratér v New Yorku. (370-360 př.n.l) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.210, 

obr.341) 

Obr.č.72 

Malíř skupiny Louvre K 240: Scéna z flyaku, kalichový 

kratér v Lipari.(370-360 př.n.l) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.210, 

obr.340) 

Obr.č.73 

Asteas: Mladík s thyrsem a dívka s maskou, zvoncový kratér 

v Melbourne.(360-350 př.n.l) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.211 

obr.344) 

Obr.č.74 

Asteas: Dionýsos a Silén, zvoncový kratér v Baslu.  

(360-350 př.n.l) 
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(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.211, 

obr.342) 

Obr.č.75 

Asteas: Dionýsovský průvod, kalichový kratér v Malibu. 

(360-350 př.n.l) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, 

s.213,obr.349) 

Obr.č.76 a), b) 

Asteas: Scéna z flyaku, kalichový kratér v Berlíně.  

(360-350 př.n.l) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, 

s.214,obr.352-353) 

Obr.č.77 

Asteas: Scéna z flyaku, zvoncový kratér ve Vatikánu.  

(360-350 př.n.l) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, 

s.217,obr.364) 

Obr.č.78 

Asteas: Dionýsos jedoucí na gryfovi – scéna z flyaku, číše 

z japonské soukromé sbírky. (340-330 př.n.l) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, 

s.217,obr.366) 

Obr.č.79 

Python: Narození Heleny x Dionýsovská scéna, neck amfora 

v Paestu. (370-360 př.n.l) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.218, 

obr.368-369) 

Obr.č.80 
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Python: Satyr a žena, hydrie v Louvru. (370-360 př.n.l) 

(obr. převzat z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Hydria_Python_Louvr

e_K287.jpg) 

Obr.č.81 

Python: Symposium, zvoncový kratér ve Vatikánu.  

(370-360 př.n.l) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.219, 

obr.372) 

Obr.č.82 

Python: Dionýsos a Pan, zvoncový kratér v Richmondu.  

(370-360 př.n.l) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.220, 

obr.374) 

Obr.č.83 

Python: Scéna z flyaku, zvoncový kratér v Louvru.  

(360-350 př.n.l) 

(obr. převzat z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Actor_basket_Louvre

_K244.jpg) 

Obr.č.84 

Malíř Kurashiki: Dionýsos a mainada, zvoncový kratér v 

Okayamě.(360-350 př.n.l) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.221, 

obr.383) 

Obr.č.85 

Malíř Neapol 1778: Scéna z flyaku, zvoncový kratér 

v Neapoli. (330-320 př.n.l) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.226, 

obr.395) 
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sicilské vázy 

Obr.č.86 

Malíř skupiny Manfria: Dionýsos a satyr, skyfos v Baslu. 

(350-340 př.n.l ) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.244, 

obr.423) 

Obr.č.87 

Malíř skupiny Manfria: Scéna z flyaku, skyfos v Miláně. 

(350-340 př.n.l) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.244, 

obr.424) 

Obr.č.88 

Malíř skupiny Lentini-Manfria: Otrok v tunice – flyak, 

kráter v Louvru. (350-340 př.n.l) 

(obr. převzat z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Theatre_slave_Louvr

e_CA7249.jpg) 

Obr.č.89 

Malíř podsvětí: Podsvětí, volutový kratér  v Mnichově. 

(330-310 př.n.l.) 

(obr. převzat z: TRENDALL, A.D. Red Figure Vases of South 

Italy and Sicily. London, Thames and Hudson. 1989, s.134, 

obr.209) 

Obr.č.90 

Malíř B.M.F 281: Mladík v naisku, volutový kratér 

v Melbourne. (350-340 př.n.l.)  

(obr. přezvat z:  TRENDALL, A.D., CAMBITOGLOU, ALEX.  The 

red-figured vases of Apulia Part I. University of London: 

Institute of Classical Studies., 1991,  

PI. XXXI,5-6) 
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Obr.č.91 

Malíř Podsvětí: Mrtvý v naisku, volutový kratér.  

(330-310 př.n.l.) 

(obr. převzat z: Vierneisel, Klaus, Kaeser, Bert. Kunst der 

Schale – Kultur des Trinkens. München: Antikensammlungen 

München, 1990, s.425, obr.76.1b, 76.2) 
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Obrazová příloha 
 


