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Tereza  Johanidesová  napsala  mimořádně  kval itní ,  objevnými  postřehy  nabitou  práci  

na  úrovni  doktorské  disertace.  Komplexně  se  zabývala  rozsáhlým  dí lem  Rudolfa 

Chadraby,  respektované,  a le  i  ostře  krit izované  osobnosti  českého  dějepisu  umění 

druhé poloviny  20.  stolet í  ( j istě  kvůl i  enormní  náročnosti  tématu a  nedostatku času  

ponechala  stranou  Chadrabův  zájem  o  uměleckohistorické  památky  Olomouce,  

případně  nepátrala  po  osudu  Chadrabovy  pozůstalost i  a  knihovny).  Práce  navíc  

obsahuje  dotud  postrádaný  přehled  vývoje  a  hodnocení  tzv.  "české  ikonologické  

školy".  

Velmi  stručně  k  obsahu.  Autorka  správně  věnovala  značnou pozornost  mimořádným  

osobnostem  v  učitelském  sboru  Univerzity  Palackého  v  Olomouci  kolem  poloviny  

50.  let  (Richter,  Markalous  ad.) ,  pochopitelně  především  Ladislavu  Cejpovi  ( jeho  

"l iterární  a legori i") ,  který  Chadrabu  podstatně  ovl ivni l ,  a  to,  jak  Tereza 

Johanidesová  upozorni la,  včetně  zájmu  o  hledání  původu  symboliky  evropských 

dějin  umění  v  Pers i i .  Dalš í  inspirační  zdroje Rudolfa Chadraby nacházela v zahranič í .  

Podrobně  analyzovala  Chadrabův  dlouhodobý  zájem  o  Maxe  Dvořáka,  na  jehož  "  

Apokalypsu  Albrechta  Dürera"  Chadraba  myšlenkově  navázal.  Jedna  kapitola  v  jej í  

práci  patří  monograf ickému  pojednání  Dürerovy  Apokalypsy.  Zabývala  se  stěžejními  

pojmy  Chadrabových  studi í  (tr iumfal ismus,  napodobivá  antiteze,  typosémantika,  

vztah  formy  a  obsahu).  V  textu  se  nacházejí  obsažné  pasáže  o  myšlenkových 

úvahách  Rudolfa  Chadraby  ve  vztahu  k  pracím  Strzygowského,  Worringera,  Chyti la,  

Antala,  Sedlmayra,  Aby  Warburga  (údajně  vlastni l  jeho  vzácné  spisy) ,  Panofského 

(zachován  je  Panofského  dopis  Chadrabovi) ,  Pešiny,  Juraschka,  Dempfa,  Reeda,  

Białostockého,  Ulmanna  ad.)  Připojena  je  bibl iograf ie  a  přepis  Chadrabovy 

habil itační  teze:  Typologické hledisko v děj inách umění.  

Tereza  Johanidesová  představi la  Rudolfa  Chadrabu  jako  historika  umění  evropského 

významu.  Sama  napsala,  že  podtitul  je j í  práce  by  mohl  znít :  "Pokus  o  zařazení  dí la 

Rudolfa  Chadraby  do  kontextu  evropských  dějin  umění."  Za  vrchol  Chadrabovy 

tvorby  označi la  knihu  o  Apokalypse  Albrechta  Dürera.  Přístup  Rudolfa  Chadraby  k  



výkladu  Dürerovy  "revoluční"  Apokalypsy  charakterizovala  jako  "polit ickou 

ikonologi i" .  Krit ické  názory  na  práce  Rudolfa  Chadraby  (Kudělka,  Bakoš,  Bart lová 

aj . )  mírni la,  byť  se  j ich  úplně  nezřekla  (s.  105,  128).  Převážně  Chadrabu  noblesně  

obhajuje  (s.  68,  70,  74,  159,  164),  a  to  i  v  případě  pro  něj  příznačné  absence  

stylové  analýzy  (s.  94,  149,  152).  Na  závěr  vypíchla,  že  se  Chadrabovou  

Apokalypsou zabýval  i  Ernst  Gombrich (s.  161 – 165).

Připomínky k diskuzi .  

Ad.  s .  133,  136.  Podle  data  publikovaných  prací  lze  j istě  správně  na  počátek  české  

ikonologie  zařadit  Rudolfa  Chadrabu  a  Viktora  Kotrbu.  Nicméně  oba  t ito  historic i  

umění  do  přiš l i  z  vůle  Jaromíra  Neumanna  (maskováno  konkurzem),  který  současně 

koncipoval  svou  "pi lotní"  ikonologickou  studi i  o  Tizianově  obraze  v  Kroměříži  

(publikováno 1961).  

Orientace  ÚTDU  ČSAV  na  ikonologi i  reagovala  na  tehdejší  marxist ickou  kr it iku 

pozit iv ismu ve společenských vědách.

V práci  zůstal  nedoceněný krit ický přístup k české ikonologi i  u Josefa Krásy?

Kdypak  už  přestanou  češt í  historic i  umění  psát  "kunsthistorie",  "kunsthistor ik",  

"kunsthistorický"?

Práci  Terezy  Johanidesové  doporučují  k  obhajobě  –  s  navrhovanou  známkou 

"výborně".
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