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TEREZA MARTINKOVI ČOV Á 

Aby Warburg a symbol hada jako archiv lidské paměti 

Rád bych konstatoval hned úvodem, že toto je bezezporu jedna z nejpozoruhodnějších 

diplomových prací, s nimiž jsem měl kdy co společného. Tuto odlehčenou formulaci 

používám záměrně, poněvadž volba tématu byla samostatnou záležitostí diplomantky 

a vycházela z jejích dvou privátních zkušeností: (1) předcházejícího studia 

religionistiky, které jí poskytlo širokou komparativní orientaci; (2) setkání s textem 

Warburgovy přednášky "Bilder der Pueblo-Indianer in Nordamerika", kterou tento 

slavný a čím dál tím slavnější německý historik umění pronesl 21. dubna 1923 v 

osobně tíživé psychické situaci v sanatoriu v Kreuzlingenu. Tato "událost", která se 

dlouhou dobu zdála být zajímavá jen jako biografické kuriozum, se časem ukázala být 

milníkem na cestě k "antropologizaci" dějin umění a z Aby Warburga udělala jednu 

z několika málo klíčových osobností dějin umění 20. století. 

Diplomantka se v 1. kapitole své práce (s. 5-13) věnuje Warburgově osobnosti 

v kontextu dobových dějin umění, aby v další kapitole diskutovala jeho zájem o 

antropologii a religionistiku (s. 14-19) a tak si připravila půdu pro hlubší analýzu 

kreuzlingenské přednášky a s ní souvisejících Warburgových projektů (s. 20-25), jako 

byl obrazový atlas Mnémosyné, neustále in progress a proto nikdy neuzavřený. Je 

třeba řící, že tato část předložené práce se vyznačuje skvělou znalostí í nejrecentnější 

literatury o A W, která se ročně rozrůstá o desítky titulů, a je dokladem toho, že práce 

vznikla takříkajíc u pramene, v knihovně Warburgova ústavu v Londýně. 

S kapitolami 4-6 (s. 26-62) přichází nečekané salto mortale: Jsou koncipovány a 

realizovány jako ten "list" Warburgova atlasu, který by jeho autor byl věnoval obrazu 

a symbolu hada, jak to zhruba narýsoval v přednášce z roku 1923. Zda a do jaké míry 

spolu oba projekty, Warburgem naznačený a Martinkovičovou uskutečněný, 

korespondují, není snadné posoudit, ale podle mého názoru ano a podstatně. 

Martinkovičové bychom mohli vytknout, že většina jí naskicovaných souvislostí by 

měla být kauzálně podložena, ale na druhé straně ani Warburgovi nezáleželo na 

konstruování doložitelných ikonografických řad. Já osobně bych si přál, aby tato 

kapitola předložené práce nabyla fyzické podoby listu z Warburgova atlasu. V tomto 



kontextu by nepochybně obstála, ačkoliv specializování historici umění (např. 

z oblasti křesťanské ikonografie) nebo religionisté mohou nepochybně zatoužit po 

dokladech specifických souvislostí. Ale nepochybně právě zde je rozdíl mezi 

Warburgovým pojetím Kulturwissenschaft a dnešní standardní verzí ikonografie. 

Práci doplňuje velmi dobrý překlad Warburgovy přednášky, který by podle mého 

názoru jakožto jeden z klíčových textů dějin umění, měl být publikován na stránkách 

časopisu Umění. 

Závěrem bych rád zdůraznil, že Tereza Martinkovičová předkládá velmi netradiční, 

ale výtečně nabádanou práci, kterou i přes drobné, většinou formální nedostatky, 

rozhodně doporučuji k obhajobě. 


