
Posudek diplomní práce Terezyr~artinkovičové: 

Aby Warburg a symbol hada jako archiv lidské paměti 

~~arburgova přednáška o indiánském hadím rituálu, přednesená roku 
1923 v sanatoriu v Kreuzlingenu, patří k atraktivním textům, v nichž 
Aby Warburg vyjádřil na konkrétním příkladu jádro svého pojetí 
lidského symbolismu _jako archivu lidské paměti.Diplomantka před
n~šku přelo~ila jako přílohu práce a už tak se zasloužila o českou 
recepci Warburga, která je stále brzd6na právě nedostatkem překladcr. 
Předná~ka se Martinkovičové stala vývhodiskem óvah o Warburgovi, 
zejména o antropologických a religionistických aspektech jeho meto
dologi~ hlavně podnětem k rozsá.h16 rešerši v ikonografii symbolu 
hada, která představuje vlastní obsah 8iplomní pr~ce. 

r~imořádn9 rozsah tEto re~er~e byl jist~ umožn~n tin, ~e diplo
;~antka ~ohla strávit delší čas studiem v knihovně Warburgova insti
tutu v Lond~n~, což je poznat už na zajímavém seznamu literatury 
a v poznámkovém aparátu, kde vesměs pracuje s novou anglickou a ně
meckou literaturou.Jedině asi díky tomu se mohla odvážit rozvinout 
svůj ikonologicky orientovaný výklad symboliky hada od pravěku, přes 
starovčké civJizace a kultury až do křestanství. 
Posuzovat tyto partie hy pEísluňelo spí~ historikovi náboženství, 

antropologovi nebo etnologovi, i méně specializovanému pohledu se 
však......,rýsuje fantastická křivka migrace starého univerzálního sym
boliocl jeho pozitivních k negativním obsahům. 
To/co m~žeme sledovat podrobněji/je podíl Abyho Warburga na tomto 

pozoruhodném rozkrývání dějin lidského symbolismu, uskuteč~ovaném 
generacemi evropských i amerických vědců.Martinkovičová seznamuje 
čtenáře se všemi potřebnými kontextuálními náležitostmi a vícekrát 
přitom naráží na vnitřní Warburgův paradox, který ho činí právě 
tolik zajímavou badatJskou osobností v tčchto souvislostech. 
Mám na mysli povahu jeho osobní psychické tenze, projevující se 
akutn5 jeho ncrvov1m kolapsem. Schizoidní jádro tohoto konfliktu 
určitč souviselo z hluboce prožívaným zápasem o samotn1 smysl lidskó
ho symbolismu, zejména s tím, jak bym:-Jarburg na jedné straně fas
cinován silou archaick~ch vazeb k přírodním a chtonick1m mocnostem 
a na stran§ druhó potfebou sublimovat tyto zdroje k pros?~chu 
lidského kulturního s2bcur~cni. ~ tim souvisí i určitá problemati-
ka terminologická, t1kající současnéko zpracovávání Warhurgova odkazu. 
Na s. 22 používá v tomto smčru Martinkovičová pojmy symbol a symptom. 
Myslím, že je dostatečn~ nerozliňuje a má tendenci je používat zá
mčnn§, což je možné jen do určité míry.Symbol, ve smyslu prostředníka 
je ambivalentní a m~že být použit až ideologicky produktivn~, jak 
se to stalo se symbolem hada, ale' symptcrC! ( ve Freudově koncepci) je 
iracionálním návratem potlačentho, jádrem toho Warburgova Nach-
leben antiky, toho, co vytvářelo i jeho vlastní psychickou tenzi. 

Tat, poznámka ukazuje, že práce r:atrinkovičov6 směřuje k závažným 
metodologick1m otázkám a už z toho důvodu ji lze pInč doporučit k 
obhajobč. . ~~~ 
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