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EPIC THEMES AND VASE PAINTING BASED ON THE EXAMPLE OF SELECTED 
SCENES ILLUSTRATING HOMERIC MOTIFS: DOLONEIA

The oral form of transmission of the early Greek epics allowed for the free shaping of content 
by the poet, whose task was to create a coherent narrative, intelligible for all the listeners, while 
maintaining its key feature – authenticity. This, however, lead to variability in content due to the 
desire to supplement, that is to show detailed presentations of events or to adapt these to local 
traditions. Incongruities in content between individual customary versions of these stories are illus-
trated in relics of vase painting. This article discusses the iconography of scenes associated with the 
Doloneia, book 10 of the Iliad, in reference to the contents of the epic. Based on a few examples 
still extant, a formal analysis was conducted on the themes of the main structure and secondary char-
acters shown in Greek illustrations from the Archaic and Classical periods, as well as of southern 
Italic examples, allowing us to show how versions of the story formed at a given time and to reflect 
on the changes introduced. 
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Tekst Dolonei, X pieśni Iliady Homera obejmuje dwa nocne epizody szpie-
gowskie: wyprawę Dolona do obozu Greków oraz Odyseusza i Diomedesa do 
obozu wojsk Rezosa, trackich sprzymierzeńców Trojan. Księga ta jest trakto-
wana przez niektórych badawczy jako późniejszy dodatek, najprawdopodobniej 
włączony do eposu w VI wieku p.n.e., o czym ma świadczyć jego dygresyjny 
charakter w stosunku do całości opowieści i różnica form językowych (Zie-
liński 2014: 149; cf. Danek 1988; Fenik 1964). Wątek Dolonei wykorzystany 
został później w niezachowanej tragedii Eurypidesa Rezos i w drugiej autorstwa 
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Pseudo-Eurypidesa, powstałej zapewne w pierwszej połowie IV wieku p.n.e.1. 
Unikatowość tego krótkiego utworu wynika z jego późnego datowania, jak rów-
nież z faktu, że jest to jedyna tragedia bazująca stosunkowo ściśle na fragmencie 
Iliady (cf. Fries 2014). Zmiana perspektywy opowieści z greckiej na trojańską 
i podkreślenie decydującego znaczenia udziału Rezosa w obronie Troi powodu-
je przesunięcie akcentu na drugą część historii, jaką jest wtargnięcie Odyseusza 
i Diomedesa do obozu trackiego w celu zdobycia koni; według przepowiedni 
zawartej w scholium A do Iliady X 435 (I. 364.11–15 Dindorf), woda z miej-
scowego źródła (ze Skamandru) miała zapewnić Rezosowi i jego śnieżnobia-
łym koniom zwycięstwo (Liapis 2009b: 279–282; Liapis 2017: 334–347). Ta 
wersja mitu mogła funkcjonować niezależnie od kształtowania się Iliady, a jej 
powszechną znajomość poświadcza też zachowany fragment autorstwa Pindara 
(fr. 262 Snell-Maehler; ibid.). W nim również jednodniowy pobyt Rezosa pod 
Troją zakończony zwycięskimi walkami miał spowodować interwencję Hery 
i Ateny w celu powstrzymania klęski popieranych przez nie wojsk achajskich. 
Zgodnie z intencją bogiń Rezos zatem nie powinien przystąpić do walki. W sto-
sunku do tekstu Iliady w tragedii wyprawa szpiegowska Dolona ma mniejsze 
znaczenie; akcja umieszczona jest w obozie Traków i Trojan. Odyseusz i Dio-
medes podążają tu do obozu trackiego nie w efekcie uzyskania od Dolona wia-
domości o przybyciu nowych sprzymierzeńców, lecz w celu wypełnienia pole-
cenia Ateny, ujawniającej złowrogą dla Greków przepowiednię – jeśliby Rezos 
przeżył jeden dzień pod Troją, losy Greków byłyby przesądzone. W tragedii 
zatem Atena wyznacza dwóm Grekom zadanie: 

po‹ d¾ lipÒntej Tpwikîn ™k t£xewn  
cwpe‹te, lÚpƒ kard…an dedhgmšnoi,  
e„ m¾ ktane‹n sfùn `/Ektor' À P£rin qeÕj  
d…dwsin; ¥ndra d' oÙ pšpusqe sÚmmacon  
Tro…< molÒnta `RÁson oÙ faÚlw trÒpw.  
Öj eˆ dio…sei nÚkta t»nd' ™j aÜrion,  
oÜte sf' 'AcilleÝj oÜt' ¨n A‡autoj dÒru  
m¾ p£nta pšrsai naÚstaqm' ʾArge…wn scšqoi,  
te…ch katask£yanta kaˆ pulîn œsw  
lÒgcƒ plate‹an ™sdrom¾n poioÚmenon.  
toàton katakt¦j p£nt' œceij. t¦j d' `/Ektoroj  
eÙn¦j œason kaˆ karatÒmouj sfag£j:  
œstai g¦r aÙtù q£natoj ™x ¥llhj cerÒj. (Rhes. 595–607)

1 Zachowany dramat Rezos, uznawany tradycyjnie za dzieło Eurypidesa, odbiega od innych 
jego utworów. Badacze literatury wskazują na niezręczne posługiwanie się źródłami mitycznymi, 
braki w konstrukcji fabuły oraz styl pełen górnolotnych sformułowań, cf. Liapis 2009a: 71; Lia-
pis 2017: 343–344. Liapis (2009a: 71–88) przesuwa datowanie utworu na okres 350–330 p.n.e. 
i umieszcza powstanie tragedii na dworze macedońskim Filipa II lub Aleksandra Wielkiego. Argu-
menty przeciw tak późnego datowaniu, cf. Fries 2014: 18–21.
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W pobliżu tu rozłożył się – i nie wśród wojska,
Lecz po za szeregami Hektor mu przeznaczył 
Leże, aż światło dzienne po nocy nastąpi. 
Opodal do trackiego wozu przytroczone 
Stoją białe rumaki; wydatne w ciemności 
Jaśnieją niby pierze rzecznego łabędzia.
Te, pana ich zabiwszy, zabierzcie do domu
Jako łup najprzedniejszy; bo nigdzie na świecie
Nie masz już tak wspaniałych rumaków w zaprzęgu. (Rhes. 598–605)

Doloneja zalicza się do rzadkich motywów ikonograficznych, zachowa-
nych w kilku zaledwie przykładach z okresu 500/480–460 p.n.e. Malarze ukazy-
wali Dolona wymykającego się z Troi w przebraniu oraz moment jego złapania 
i zabójstwa przez Odyseusza i Diomedesa (Davidson 1979: 61–63). W opisie 
Homera: 

aÙt…ka d' ¢mf' êmoisin ™b£lleto kampÚla tÒxa,
›ssato d' œktosqen ∙inÕn polio‹ kolio,
kratˆ d' ™pˆ ktidšhn kunšhn (Il. X 333–335).

„Dolon od razu na barki łuk swój zarzucił wygięty,
skórą szarego wilczyska wkoło owinął się cały,
szyszak z futerka łasicy na głowę wdział, ujął włócznię”2 (Il. X 334–336). 

W tragedii Rezos Dolon występuje w stroju, jaki się „godzi do drogi złodziej-
skiej” (202) pršpousan œrgw klwpiko‹j te b»masi (205), również w wilczej 
skórze, porusza się na rękach i nogach, jak zwierzę – staje się prawie niewidzial-
ny; swój wygląd tak opisuje chórowi: 

lÚkeion ¢mfˆ nît' ™n£yomai dor¦n  
kaˆ c£sma qhrÕj ¢mf' ™mù q»sw k£rv,  
b£sin te cersˆ prosq…an kaqarmÒsaj  
kaˆ kîla kèloij, tetr£poun mim»somai  
lÚkou kšleuqon polem…oij duseÚreton,  
t£froij pel£zwn kaˆ neîn probl»masin (Rhes. 208–213)

„Wilczurą tak obłożę szczelnie plecy swoje, że paszcza zwierzęcego łba głową 
mą będzie; Toż ramiona wetknąwszy w przednie łapy zwierza a nogi w tylne 
nogi, będę jak wilk chodził na czterech nogach, aby mnie wróg nie wytropił (…)” 
(Rhes. 205–209).

2 Właściwie nie łasicy tylko kuny, cf. LSJ: „ktidšoj for „kt…deoj (which is not in use), of 
a marten, ktidšh kunšh marten-skin helmet”. Charakterystyka natury zwierzęcia ma wpływ na 
interpretację tego passusu.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29kti%2Fdeos&la=greek&can=i%29kti%2Fdeos0&prior=ktide/a
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Lekyt czerwonofigurowy (ok. 460 p.n.e., il. 1)3 pokazuje transformację, jaka 
zaszła w momencie nałożenia przebrania: Dolon pozbawiony uzbrojenia wojow-
nika, ubrany w wilczą skórę idzie, niczym skradające się zwierzę na czterech 
łapach, ukryty za krzakiem tamaryszku wspomnianym jako miejsce jego śmier-
ci w Iliadzie (X 466). Przebranie ma uczynić go niewidzialnym, silnym, dzikim 
i podstępnym (δόλος) zwierzęciem (Mainoldi 1984: 18–22, 97–104, 127–141), 
a także polującym w nocy jak kuna. 

Większość zachowanych scen w malarstwie wazowym odwołuje się jednak 
do motywu spotkania Dolona z Grekami, którzy zauważyli mężczyznę idącego 
z wrogiego obozu, a następnie 

¢lla' Öte dή ·' ¨pesan dourhnek]j À kaˆ œlasson,
gnî ·' ¨ndraj dhŒouj, laiyhr¦ d] goÚnat' ™nèma
feugšmenai: toˆ d' aŒya dièkein Ðrm»qhsan (Il. X 357–359)

„doń podbiegli na włóczni rzut albo bliżej (…) [Dolon] rącze poderwał w biegu 
kolana, aby im uciec, a tamci w pościg ruszyli z zapałem” (Il. X 358–360). Dio-
medes rzucił włócznią, celowo chybiając: 

dexiterÕn d' Øp]r êmon ™äxou dourÕj ¢kwk¾ 
™n ga…ƒ ™p£gh: Ö ʾ ¨r' œsth t£rbhsšn te 
bamba…nwn: ¨raboj d] di¦ stÒma g…gnet' ÑdÒntwn: 
clwrÕj Øpaˆ de…ouj: të d' ¢sqma…nonte kic»thn, 
ceirîv d' ¡y£sqhn (Il. X 373–377)

Ponad ramieniem mu prawym przemknęło drzewce gładzone,
w ziemię wbijając się grotem poza nim. Ten stanął strwożony, 
dzwoniąc zębami, bełkocząc, bo język w ustach mu stanął. 
Cały zzieleniał ze strachu. A tamci dopadli zdyszani 
i pochwycili Dolona za ręce. (Il. X 374–378) 

Schemat pościgu i schwytania występuje na kyliksie czerwonofigurowym Ma-
larza Dokimasii (500–480 p.n.e.)4, gdzie po obu stronach naczynia ukazano Troja-
nina, który próbuje uciec osaczany przez Odyseusza i Diomedesa ubranych w stroje 
myśliwych. Inaczej niż w tekście Homera szpieg jest tu jednak wyposażony w broń 
typową dla myśliwego, łuk i strzały, lecz jego kołczan jest już pusty. Diomedes nie-
sie włócznię, Odyseusz dzierży miecz, po drugiej stronie kyliksu obaj mają włócz-
nie. W scenie schwytania Grecy trzymają szpiega za ramię i nadgarstek. 

Podobny schemat występuje na fragmentarycznie zachowanych wazach 
z tego samego czasu czarnofigurowej oinochoe5 i kyliksie Onesimosa6 oraz na ky-

3 Paryż, Muzeum Luwru CA1802, cf. BD 5236; Steiner 2015: 358.
4 St. Petersburg, State Hermitage Museum 1542, cf. BD 204505; Beazley 1963: 413.23; 

Petrakova 2007: pl. 38.1–2, 39.1–2, 40.1–4; Steiner 2015: 357, 365.
5 Oxford, Ashmolean Museum 226, cf. BD 330814; Beazley 1963: 527.25.
6 Paryż, Cabinet des Medailles 553, cf. BD 203220; Beazley 1963: 319.5, 313, 1645.
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liksie z okresu 480–460 p.n.e.7 W przedstawieniu na kyliksie Onesimosa widocz-
ne są dodatkowo ramujące scenę dwie postaci bóstw ochraniających Greków: 
Ateny i niewystępującego w Dolonei Hermesa. Z kolei na lukańskim kraterze 
kielichowym Malarza Dolona (V/IV w. p.n.e.) Dolon ukazany jest w stroju rze-
mieślnika i w skórzanej czapce8, co wskazuje na odniesienie do sceny teatralnej 
lub karykaturalne zaprezentowanie homeryckiego wątku. 

Sam moment jego śmierci przez podcięcie gardła przez Odyseusza – a nie 
przez Diomedesa, jak podaje Iliada (X 456) – pokazano zaś na kraterze dzwo-
nowym z Syrakuz9. Obecność Ateny wskazuje na jej udział w zabiciu szpiega 
– z jednej strony kieruje czynami Greków, z drugiej przyjmuje ofiarę z Trojani-
na-zwierzęcia, aby następnie roztoczyć opiekę nad Odyseuszem i Diomedesem 
podczas wyprawy do obozu Rezosa.

Jak widać z powyższych zachowanych scen, attyccy malarze waz preferowali 
schemat pościgu w aspekcie polowania, zaś południowoitalscy tworzyli bardziej 
rozbudowane przedstawienia o charakterze teatralnym. Warto zwrócić uwagę na 
fakt, że malarze waz uwzględniali przebranie Dolona charakteryzujące jego zada-
nie szpiegowskie, lecz pomijali przebrania Odyseusza i Diomedesa. Przygotowa-
nie ich strojów na wyprawę zostało przedstawione szczegółowo: 

ìj f£q', Ö d' ¢mf' êmoisin ˜šssasto dšrma lšontoj 
a‡qwvoj meg£loio podhnekšj, e†leto d' œgxoj (Il. X 177–178)

„Diomedes lwią skórę na barki zarzucił wielką i płową, do stóp mu sięgała” 
(Il. X 178–179), a 

MhriÒnhj d' ʾOdusÁÒ d…dou biÕn ºd¢ farštrhn 
kaˆ x…foj, ¢mfˆ dš oƒ kunšhn kefalÁfin œqhke 
·inoã poiht»n: polšsin d' œntosqen ƒm©sin 
™ntštato stereîj: œktosqe d¢ leukoˆ ÑdÒntej 
¢rgiÒdontoj ØÕj qamšej œcon œnqa kaˆ œnqa 
eÛ kaˆ ™pistamšnwj (Il. X 260–265)

Odysejowi Meryjon łuk wręczył razem z kołczanem 
oraz swój miecz. Głowę jego hełmem przyodział ze skóry 
szczelnym. A hełm ten rzemienie liczne i gęsto splecione 
wewnątrz wzmacniały. Po stronie zewnętrznej zaś zęby białe 
błyszczącokłego odyńca tu i tam były rozsiane 
pięknie, ozdobnie. (Il. X 261–266). 

7 Malibu 90.AE.35, cf. BD 43899.
8 Londyn, British Museum F157 (1846.0925.3), cf. BD 9036844; Trendall 1967: 1/533.
9 Syrakuzy, Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi 36332, cf. BD 9003791; Trendall 

1967: 1/204.31; Arias 1941: pl. 9.1–2.



108 Dorota Gorzelany

Diomedes staje się zatem lwem, a Odyseusz dzikiem – wojownicy przejmują 
w czasie swojej wyprawy szpiegowskiej cechy gatunków wymienionych zwie-
rząt. Lew uosabiał dzikość, odwagę, zuchwałość czyli wszystkie walory wzorca 
wojownika, zaś dzik niewyczerpaną siłę, wytrzymałość, agresywność podczas 
atakowania (Zieliński 2014: 205–208). 

Kradzież koni Rezosa jest kolejnym rzadkim motywem w malarstwie wa-
zowym i występuje tylko w znaleziskach z terenu zachodnich kolonii. Na naj-
starszym znanym przykładzie, na amforze chalkidzkiej Malarza Inskrypcji 
(ok. 540 p.n.e., il. 2)10, znalezionej w okolicach Region na Sycylii, bohaterowie 
ukazani są w obozie trackim w sposób niezwykle bliski wersji homeryckiej: 

o† d' eädon kam£tw ¢dhkÒtej, œntea dš sfin 
kal¦ par' aÙto‹si cqonˆ kšklito eÛ kat¦ kÒsmon 
tristoic…: par¦ dš sfin ˜k£stw d…zugej ‰ppoi. 
`Ràsoj d' ™n mšsw eáde, par' aÙtù d' çkšej †ppoi 
™x ™pidifri£doj pum£thj ƒm©si dšdento. 
tÕn d' ʾOduseÝj prop£roiqen „dën Diom»de‹ de‹xen: 
oátÒj toi DiÒmhdej ¢n»r, oátoi dš toi †ppoi, 
oÛj nîÒn p…fauske DÒlwn Ön ™pšfnomen ¹me‹j. 
¢ll' ¥ge d¾ prÒfere kraterÕn mšnoj: oÙdš t… se cr¾ 
˜st£menai mšleon sÝn teÚcesin, ¢ll¦ lÚ' †ppouς: 
º¢ sÚ g' ¨ndraj œnaire, mel»sousin d' ™moˆ ‰ppoi.

ìj f£to, tù d' œmpeuse mšvoj glaukîpij ʾAq»nh, 
kte‹ne d' ™pistrof£dhn: tîn d¢ stÒvoj Ôrnut' ¢eik¾j 
¥ori qeinomšnwn, ™ruqa…neto d' a†mati ga‹a. 
æj d¢ lšwn m»loisin ¢shm£ntoisin ™pelqën 
a‡gesin ½ ÑÏessi kak¦ fronšwn ™noroÚshh, 
éj m¢n Qr»‹kaj ¥ndraj ™póceto Tudšoj uƒÕj 
Ôfra duèdek' œpefnen: ¢t¦r polÚmhtij ʾOdusseÝj 
Ón tina TudeÏdhj ¥ori pl»xeie parast¦j 
tÕn d' ʾOduseÝj metÒpisqe labën podÕj ™xerÚsaske, 
t¦ fronšwn kat¦ qumÕn Öpwj kall…tricej †ppoi 
·e‹a dišlqoien mhd¢ tromeo…ato qumù 
nekro‹j ¢mba…nontej: ¢»qesson g¦r œt' aÙtîn. 
¢ll' Óte d¾ basilÁa kic»sato Tudšoj uƒÒj, 
tÕn triskaidškaton melihdša qumÕn ¢phÚra 
¢sqma…nonta: kakÕn g¦r Ônar kefalÁfin ™pšsth 
t¾n nÚkt' O„neÏdao p£‹j di¦ mÁtin ʾAqήνης. 
tÒfra d' ¥r' Ó tl»mwn ʾOduseÝj lÚe mènucaj †ppouj, 
sÝn d' ½eiren ƒm©si kaˆ ™x»launen Ðm…lou 
tÒxw ™pipl»sswn, ™peˆ oÙ m£stiga faein¾n 
poik…lou ™k d…froio no»sato cersˆn ˜lšsqai (Il. X 471–501)

10 Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 96.AE.1, cf. Giuliani 2010: 239–245; True 1995: 
415–429.
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Wszyscy snem byli ujęci po trudach walki. Ich zbroje 
świetne na ziemi w porządku pięknym w pobliżu leżały, 
trzema rzędami. Przy każdym ze śpiących stały dwa konie. 
Rezos spał w środku, a jego rumaki bystre przy wozie 
z tyłu na lejcach rzemiennych obok śpiącego tam stały. 
Spostrzegł go najpierw Odysej i wskazał Diomedesowi: 
„Oto ten mąż, Diomedesie, i oto jego rumaki!
Dolon, co z naszej padł ręki, właśnie nam o nich opowiadał.
Nuże więc, okaż swą dzielność potężną! Nie przyda się na nic
stać tu bezczynnie w rynsztunku. „Odwiąż czym prędzej rumaki 
albo zabijaj tych ludzi. Ja się zatroszczę o konie.”
Rzekł tak. A męstwo w Diomeda tchnie jasnooka Atena. 
Zaczął ciąć wkoło, straszliwie. Okropne wzniosły się jęki 
tych, co ginęli, i ziemia krwią ubroczyła się cała. 
I tak jak lew, co napotka stado bez pieczy pasterza,
owiec lub kóz, i zajadle rzuca się na nie zgłodniały –
tak i na Traków uderzył Tudeusa potomek, Diomedes.
zgładził dwunastu. Tymczasem pełen pomysłów Odysej
z Traków każdego, gdy mieczem powalił go Tydeida,
zaraz za nogi wyciągał wstecz. Bo przypuszczał Odysej
w duszy rozważnie, że łatwiej tak pięknogrzywe rumaki
będzie prowadzić, gdyż w duszach swych mogłyby się zatrwożyć,
depcząc po trupach. Nie były do tego przyzwyczajone.
W końcu na króla śpiącego natrafił Tydejda Diomedes – 
ten był trzynasty. Słodkiego żywota go we śnie pozbawił, 
podczas gdy ciężko ów dyszał, bo mu nad głową 
widzenie dane przez Pallas Atenę stanęło w kształcie Ojneidy.
Prędko wytrwały Odysej konie o mocnych kopytach 
wtedy odwiązał, lejcami sprzągł i popędził z gromady 
Traków, trącając je łukiem, bo nie pomyślał, by chwycić
ręką za bicz kolorowy, co leżał tam na rydwanie.” (Il. X 472–502)

Na amforze Diomedes uwolnił konie Rezosa ukazane z boku przedstawienia, 
chwyta króla budząc go i zamierza wbić mu miecz w szyję. Druga strona naczynia 
ukazuje Odyseusza podcinającego gardło jednemu ze śpiących wojowników trac-
kich. Pozostałych jedenastu leży z zamkniętymi oczyma, bez śladów krwi, które 
wskazywałyby, czy pogrążeni są we śnie czy też już nie żyją. W tle wiszą elemen-
ty uzbrojenia, tarcze, hełm koryncki, miecze w pochwie, zaś drzewa tamaryszku 
– wspomniane w momencie składania ofiary Atenie (Il. X 466) – lokalizują akcję 
poza murami Troi. Zasadnicza różnica w dekoracji amfory w stosunku do tekstu 
Iliady odnosi się do podziału zadań. Tu obaj Grecy zabijają Traków, podczas gdy 
u Homera Odyseusz zajmuje się torowaniem drogi ucieczki i odwiązywaniem koni.

Modyfikacja ról może odnosić się do innej wersji opowieści znanej w trady-
cji oralnej, zawartej w zaginionej odzie Pindara oraz w scholiach A do Iliady (True 
1995: 419; Fenik 1964: 5–7; Davidson 1979: 61–63). Być może wersja ta stała się 
podstawą zarówno ilustracji na amforze chalkidzkiej, jak i tragedii Rezos, której 
skróty narracji ewidentnie wskazują na doskonałą znajomość akcji wśród widzów 
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spektaklu. W tekście pominięto opis spotkania szpiega z Grekami, fakt pozyska-
nia informacji o przybyłych właśnie trackich wojskach Rezosa, jak również samą 
śmierć Dolona – jest ona tylko wspomniana przez Odyseusza (Rhes. 576–578). 
Podczas zmiany warty w obozie trojańskim pojawiają się nagle Odyseusz i Dio-
medes z zamiarem zabicia Hektora. Jego nieobecność spowodowana towarzysze-
niem Rezosowi do miejsca odpoczynku, powoduje zmianę planów herosów pod 
wpływem interwencji Ateny. Bogini nakazuje im zabić zagrażającego Grekom 
Rezosa i zabrać jego rumaki. Diomedes rozdziela zadania: 

™gë foneÚsw, pwlodamn»seij d] sÚ:  
tr…bwn g¦r eÍ t¦ komy¦ kaˆ noe‹n sofÒj.  
cr¾ d' ¥ndra t£ssein oä m£list' ¨n çfelo‹. (Rhes. 624–626)

 „Ja śmierć zadam mężowi, ty ukróć rumaki. Biegły jesteś w fortelach ty i mąd-
ra głowa” (Rhes. 609–610), potwierdzone później przez Atenę: oÙk ¨n dÚnaio 
toà peprwmšnou plšon (Rhes. 634) „Dlatego spiesz tam, gdzie masz rzeź posta-
nowioną sprawić” (Rhes. 620–621). Kluczowy moment tragedii oddaje dalej kilka 
wersów zawierających słowa Ateny: 

Laert…ou pa‹, qhkt¦ koim…sai x…fh.  
ke‹tai g¦r ¹m‹n QrÇkioj strathl£thj,  
†ppoi t' œcontai, polšmioi d' Æsqhmšnoi  
cwroàs' ™f' Øm©j: ¢ll' Óson t£cista cr¾  
feÚgein prÕj ÐlkoÝj naust£qmwn. t… mšllete  
skhptoà ‘piÒntoj polem…wn sùstai b…on; (Rhes. 669–674)

Was zaś wzywam, was, coście się strasznie zaciekli, 
Synu Laerta, miecze pochowajcie ostre! 
Tracki bowiem wojownik już leży na pował. 
Konie macie a wróg już trop znalazł i na was 
Naciera. Więc czem prędzej ku walcom, gdzie stoją 
okręty, uciekajcie! Przecz się ociągacie!
Wróg jak wicher dopada już! Ocalcie życie! (Rhes. 653–659). 

Pomimo wypowiedzi Diomedesa o podziale zadań, Atena zwracając się do 
wojowników używa liczby mnogiej, wyróżniając Odyseusza, co wskazuje, że 
obaj Grecy brali udział w zabijaniu Traków. Dalej didaskalia podają: „Diomedes 
unosząc zbroję Dolona, a Odysej z końmi Rezosa uciekają ścigani przez straże”. 
O wydarzeniach w obozie trackim Trojanie dowiadują się od rannego woźnicy, 
który przeżył atak Diomedesa. 

Przedstawienia na trzech wazach południowoitalskich odnoszą się do wy-
darzeń w obozie trackim i zawierają elementy nawiązujące do narracji tragedii. 
Na situli Malarza Likurga (ok. 360 p.n.e., il. 3)11 w górnej części naczynia po-

11 Neapol, Museo Archeologico Nazionale H.2910 (inv. 81863), cf. Trendall 1978: 417,16/18; 
Giuliani 2010: 245–247.
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kazano leżących w różnych pozach trzech martwych Traków wśród porozrzuca-
nego uzbrojenia, tak jak podaje Iliada (X 489–490). Poniżej Odyseusz odziany 
w chlamidę i w pilosie na głowie, prowadzi z mieczem w dłoni dwa rumaki, jak 
u Pseudo-Eurypidesa. Ogląda się w tył na obóz w celu sprawdzenia bezpieczeń-
stwa powrotu. W tę stronę kieruje też wzrok Diomedes i jednocześnie zachęca 
kompana gestem, aby podążał za nim. Zaś w tekście Iliady (X 502–503) Odyseusz 
ogląda się na zwlekającego Diomedesa i daje mu znak gwizdnięciem, gdy ten 
rozważa, czy ukraść jeszcze rydwan z rynsztunkiem, czy zabić kolejnych Traków. 

Pod względem ikonografii postaci Odyseusza i Diomedesa zbliżone przedsta-
wienie znajduje się na kraterze wolutowym Malarza Rezosa (ok. 360 p.n.e.)12. Tu 
jednak w obozie trackim, zajmującym górną część sceny, tylko jeden wojownik 
(po lewej stronie) jest martwy, trzech śpi w pozycji leżącej lub siedzącej, w tym 
centralnie ukazany Rezos, wyróżniający się zarostem i ozdobną tiarą. Jeden z Tra-
ków biegnie wzburzony, rozkładając ręce i oglądając się na towarzyszy. Malarz 
odszedł tu od treści Iliady mówiącej, że żaden z Traków nie obudził się – prze-
stroga pojawia się w słowach Ateny wzywającej Diomedesa do powrotu (Il. X 
510–511) – lecz być może nawiązuje do tekstu tragedii, w której Grecy uciekają 
ścigani przez straże. Tu też występuje postać rannego woźnicy relacjonującego 
chórowi i Hektorowi przebieg zdarzeń w obozie (Rhes. 711–852). Nieokreślona 
pozostaje też postać Greka po prawej stronie skierowana ku śpiącemu Rezosowi, 
która wydaje się powtórzeniem wyobrażenia Diomedesa, lecz odróżnia go pas 
i brak krzyżykowego wzoru na płaszczu. Ponieważ żadne źródło literackie nie 
wspomina o obecności trzeciego Greka podczas wyprawy (cf. Taplin 2007: 163), 
należy potraktować tę postać jako zabieg kompozycyjny. 

Szerszy kontekst wydarzenia, oddający podział zadań obu Greków, zawar-
ty zarówno w Iliadzie (X 479–481), jak i w tragedii (Rhes. 609–610, 620–621) 
prezentuje nieco późniejszy krater wolutowy Malarza Dariusza (ok. 340 p.n.e., 
il. 4)13. W podobnym układzie graficznym w górnej strefie pokazano centralnie 
Rezosa śpiącego przy dogasającym ognisku. Jego obozowe łoże wskazuje na wy-
soką pozycję społeczną: matę okrywa wzorzysta tkanina a dwie duże poduszki 
zapewniają komfort snu. Berło władcy leży w poprzek na ciele, bezpieczeństwo 
zaś zapewnia miecz, którego uchwyt widoczny jest pod lewym ramieniem. Lekko 
pochylony Diomedes skrada się z mieczem do Rezosa. Obok, zgodnie z tragedią 
posteurypidejską, stoi Atena wskazując na ofiarę. Wg Giulianiego (1995: 101), 
zsunięta tiara Rezosa i zmarszczone czoło wskazują na zły sen (Il. X 496–450), 
choć Malarz Dariusza właśnie za pomocą linii zmarszczek zwykł charakteryzować 
starsze postaci (Taplin 2007: 165). Strefę obozu oddziela skośnie biegnąca linia 
kompozycji. Poniżej Odyseusz w niegreckim, raczej „teatralnym” stroju (Taplin 

12 Berlin, Antikensammlung V.I.3157, cf. Trendall, Cambitoglou 1978: 441,8/102a; Giuliani 
1995: 97; Taplin 2007: 161–163; True 1995: 422.

13 Berlin, Antikensammlung 1984.39, cf. Giuliani 1988: 10–13; Giuliani 1995: 31–33, 94–102; 
True 1995: 422; Taplin 2007: 163–165; Giuliani 2010: 247–254. 
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2007: 165) i w pilosie na głowie, prowadzi już poza obozem dwa białe rumaki. 
Malarz powielił tu schemat z situli, lecz wzrok Odyseusza skierowany jest w lewo 
na dół, w kierunku Traka. Choć wojownicy śpią trzymając włócznie w ręku, Grek 
nie obawia się ataku – jego miecz schowany jest pochwie przewieszonej przez 
tors. Po lewej stronie obie strefy ramuje przedstawienie trzech Traków, dwóch 
śpiących w pozycji siedzącej i jednego martwego tuż za Diomedesem. Odłożone 
tarcze oraz ukazany w tle pilos i miecz nawiązują do starannie ułożonego uzbro-
jenia w opisie z Iliady. Postaci po prawej stronie, zasmucona Muza siedząca na 
skale nad jeziorem i stojący poniżej bóg rzeki Strymon, są rodzicami Rezosa. Od-
niesienie do pochodzenia króla od Strymona nie występuje w Iliadzie  – to ojcem 
jest Ejoneus (Il. X 435) , lecz wprowadzone zostało do tragedii Rezos (893–909). 
Przedstawienie w dwóch strefach kompozycji łączy spójnie wątki opowieści za-
warte w Iliadzie i w tragedii poprzez ukazanie kluczowych momentów – zabicia 
Rezosa i kradzieży koni – z aluzją dotyczącą pochodzenia władcy. 

Wszystkie trzy naczynia pochodzą z warsztatów w Tarencie i wskazują na 
lokalne, krótkotrwałe upodobanie do jednego z wątków homeryckich, być może 
związane z wystawianiem w tym mieście tragedii Rezos. Różnice ikonograficz-
ne polegają na sposobie ukazania zadań głównych bohaterów. Zbliżony schemat 
występuje na situli i kraterze Malarza Rezosa: Diomedes ukazany jest z mieczem 
w ręku podczas ucieczki, kiedy spogląda jeszcze na obóz tracki, lub – na kraterze 
Malarza Dariusza – podczas ataku na króla. Odyseusz natomiast na situli i kraterze 
Malarza Rezosa prowadzi konie trzymając je za kantar gotowy do walki, a na krate-
rze Malarza Dariusza jego miecz jest schowany w pochwie. Sama obecność w obo-
zie wroga wyjaśnia, dlaczego wojownik trzyma miecz w dłoni, ale również słowa 
Ateny w tragedii, że Odyseusz miał zabijać Traków. Fakt ten stoi w sprzeczności 
z wersem Iliady (X 500), w którym Grek pędzi konie „trącając je łukiem”. W żadnej 
scenie malarstwa wazowego nie widać w jego dłoni łuku. Tylko krater wolutowy 
Malarza Dariusza prezentuje narrację z włączeniem momentu tuż przed zabiciem 
Rezosa i ukazaniem postaci Ateny jako spiritus movens zdarzenia według wersji 
z tragedii. Kluczowe dla zrozumienia scen w malarstwie wazowym dotyczących 
mitów przekazywanych w tekstach literackich z różnych epok jest odwoływanie 
się przede wszystkim do sensu opowieści i wykorzystywanie elementów wszyst-
kich znanych wersji (w tym przypadku również niezachowanej tragedii Rezos Eury-
pidesa) dla wydobycia odpowiedniej jej atmosfery. Wobec upowszechnienia sztuk 
teatralnych opowieść ustną zastępowało przedstawienie teatralne, oddziałujące na 
emocje widzów bardziej intensywnie niż sam tekst mówiony. Malarstwo wazowe 
odwoływało się w sposób oczywisty do popularnych spektakli – obie sfery uzupeł-
niały się, utrwalając tradycje oralne w nowy wizualny sposób.

Niewielka liczba zachowanych przedstawień Dolonei w malarstwie attyckim 
może wynikać z jej charakteru odbiegającego od honorowych wzorców wojowni-
ków walczących ze sobą w pojedynkach jeden na jednego. Zabicie bezbronnego 
sprowadzone do aktu polowania na zwierzę, przewaga dwóch wojowników grec-
kich nad Dolonem, czy w końcu zabijanie we śnie bez możliwości obrony wy-
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kluczano ze standardów zachowania godnego wojownika. Nawet jeśli zdarzenie 
to było usprawiedliwione wyższym celem i przyzwoleniem czy wręcz nakazem 
boskim, odbiegało od tradycji przedstawień walk w malarstwie czarno- i czer-
wonofigurowym, które bazowały na heroicznych mitycznych pojedynkach Ajasa 
i Hektora czy Achillesa i Hektora ukazanych w Iliadzie. 
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