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Abstrakt  

 

Předkládaná práce se pokouší zhodnotit vědecké dílo českého historika umění Rudolfa 

Chadraby, jenž bývá obecně považován za zakladatele a jednoho z nejvýraznějších 

představitelů ikonologické metody v rámci tuzemského dějepisu umění. Práce se snaží 

pojednat vlivy, východiska a zájem o určité motivy či témata, jež se v uměleckohistorických 

odborných pracích Rudolfa Chadraby zajímavým způsobem odráží, prolínají a formují tak 

jeho osobitou metodu. Jen ve zkratce je zde podán Chadrabův životopis, poukázáno je na jeho 

přesahy do dalších humanitních oborů, které svým širokým pojetím ikonologické metody 

obsáhl. Pozornost je zde věnována vlivům takových osobností, jako byl Max Dvořák, 

Ladislav Cejp, ze zahraničních badatelů pak Alois Dempf, Josef Strzygowski či Herbert Read, 

kteří často představovali nemalé inspirační zdroje v Chadrabově díle. Domýšlením podnětů 

v pracích zmíněných badatelů za přispění jeho zájmu o tradici a triumfální symboliku 

v křesťanském umění pak Chadraba dospěl i k nalézání paralel mezi evropským a orientálním 

uměním do té doby v české uměnovědě jen málo uplatněném. Z toho důvodu Chadrabovo 

postavení v tomto prostředí znamenalo do jisté míry solitérní pozici, a to i protože na rozdíl 

od ostatních československých historiků umění se své metody „čisté ikonologie“ nikdy 

nevzdal a trvale dokládal, že historie umění není jen vědou sama pro sebe, ale že její přínos 

tkví také v mezioborových přesazích. To se snaží zde předkládaná práce doložit za pomoci 

bližší analýzy Chadrabovy metody ikonologie a typosémantiky, jeho konceptu triumfalismu 

či specifické zákonitosti uplatněné v rámci tohoto konceptu, kterou Chadraba nazval 

napodobivou antitezí. V posledních kapitolách se práce dotýká některých bodů, které by stály 

do budoucna ještě za bližší zhodnocení – postavení ikonologické metody v prostředí českých 

dějin umění či analýzy ohlasů, jež vyvolaly Chadrabovy práce o Dürerově Apokalypse 

v zahraničí. 
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Abstract 

 

The aim of this thesis is to explore and evaluate the scientific work of the art historian 

Rudolf Chadraba who is generally considered to be one of the founders and the most 

distinctive representatives of an iconological method in czech art history. The Master´s thesis 

does not endeavour to survey Chadraba’s scientific career from the biographic point of view 

in a clear and chronological way, because the main focus of the interpretation lies on the 

starting points of Chadraba’s work, specific influences on him, particular motifs and themes, 

which are penetrating and reflected in his academical works of art historian and which 

therefore form his unique method. Biographical information about Rudolf Chadraba is 

introduced here only briefly, the text tends stress the importace of Chadraba’s 

transdisciplinary approach and his extensive conception of iconology. Moreover, it pays a lot 

of attention to influences of such personalities as Max Dvořák, Ladislav Cejp, Alois Dempf, 

Josef Strzygowski or Herbert Read, who represent an important source of inspiration in 

Chadraba’s scientific work. Theories and methods of these scholars in connection with 

Chadraba’s interest in tradition and triumphalism in Christian art initiated his pursuing 

parallels between European and Oriental art had not been sufficiently dealt with in Czech art 

history so far. For this reason, Rudolf Chadraba’s work has always occupied a solitary 

position in Czech art historiography. Furthermore, Chadraba never gave up his method of 

“pure iconology” in opposition to other Czechoslovakian art historians and he was 

permanently proving that an art history is not only the science for itself, but also that its merit 

lies in interdisciplinary intersections. This thesis aims to support such assertions with help of 

a more detailed analysis of Chadraba’s iconological method, his typological semantics, his 

concept of triumphalism as well as a specific rule within this concept, which Chadraba named 

an imitative antithesis. The concluding chapters touch upon certain points that would be worth 

examining more closely in the future – particulary the position of iconological method in 

Czech art historiography and an analysis of reactions aroused abroad by Chadraba’s works 

about Dürer’s Apocalypse cycle. 
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1. ÚVOD 

 

Může se dnes zdát, že jméno Rudolfa Chadraby poněkud zapadlo ve vodách českého 

dějepisu umění a že jeho dílo, jež je tradičně nahlíženo v souvislosti s počátkem budování 

ikonologické metody v českých dějinách umění, již současné generaci kunsthistoriků nemá 

mnoho co říci. Valná většina dnešních studentů tohoto oboru jméno Rudolfa Chadraby sice 

matně vyloví ze své paměti, a přestože jim není neznámé, ne vždy si ho dokáže spojit 

s ikonologickou metodou či s některou z jeho stěžejních prací, kam patří jeho významový 

rozbor Dürerovy Apokalypsy či triumfální symboliky Staroměstské mostecké věže. Při 

vyslovení Chadrabova jména se jim daleko spíš vybaví mohutné svazky takzvaných 

akademických Dějin českého výtvarného umění, jichž byl Rudolf Chadraba pouze vedoucím 

redaktorem, avšak které jsou každému studentovi dějin umění více než dobře známy.
1
 Z 

obavy, že by snad v této povrchní rovině mohlo Chadrabovo jméno zůstat známé dodnes, 

čímž by se stalo jen zástupným znakem za význam, který nám však postupně unikl, také 

vzešel podnět k napsání této práce. Ta by se měla pokusit ho alespoň zčásti opět oživit, 

zasadit do možná dosud nepovšimnutých souvislostí a tedy po vzoru samotné metody Rudolfa 

Chadraby, zkusit poodhalit všechny jeho možné významové vrstvy a z nich tak vytvořit 

komplexní obraz této nevšední osobnosti českého dějepisu umění. 

 Předmětem naší analýzy tedy bude zejména uměleckohistorická práce Rudolfa 

Chadraby a témata, jimž se v rámci ní věnoval. Domníváme se také, že právě Chadrabovo 

dílo si zaslouží vysvětlení v širším kontextu, než jaký může nabídnout pouze úzce vymezené 

oborové prostředí české uměleckohistorické vědy, už protože jsme přesvědčeni, že Chadraba 

v ní zastával specifické postavení. A nepůjde tu jen o to vyzdvihnout jeho metodologické 

kvality prostřednictvím paralel se jmény mnohem známějších a světových historiků umění. 

Pokud bychom však Rudolfa Chadrabu porovnávali jen s těmi českými nebo se zaměřili na 

platnost jeho poznatků pouze ve světle literatury psané o památkách  v českém prostředí, 

mohli bychom možná dojít k poněkud jiným závěrům. Nám zde ale půjde, a to chceme 

zdůraznit, o kontext podstatně širší, v jehož centru stojí původ Chadrabovy metody a jeho 

teorií, více než současná platnost jeho závěrů. 

Podtitul této diplomové práce by proto také mohl znít „Pokus o zařazení díla Rudolfa 

Chadraby do kontextu evropských dějin umění na základě jeho publikovaných prací“. Z něj 

by pak snad zřetelněji vyplynul záměr, jež tato práce sleduje. Neklade si za cíl být 

                                                      
1
 Viz Rudolf CHADRABA – Josef KRÁSA (ed.), Dějiny českého výtvarného umění I/1-2: od počátku do konce 

středověku: umění v pravěku, časné době dějinné a v románské, Praha 1984. 
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vyčerpávající biografickou studií o jednom českém historikovi umění, která by chronologicky 

a detailně mapovala jeho dílo v průběhu událostí jeho života. Samozřejmě, že se nevyhneme 

v rámci toho alespoň letmo zmínit nejdůležitější zlomové etapy v Chadrabově vědecké 

kariéře, nepůjde nám však o to vystopovat k nim cestu skrze pečlivou archivní činnost, ale 

spíše skrze interpretaci autorových textů.  

Již bohužel nepřichází v úvahu osobní setkání s Rudolfem Chadrabou a možnost 

přímého konzultování metodologických otázek spolu s ním. Zajisté jeho kolegové či žáci 

mohou přispět řadou podnětů a vzpomínek, které napomohou osvětlit Chadrabovo vlastní 

pojetí dějin a teorie umění, v tomto našem případě však nezbývá než kriticky pracovat s jeho 

texty.
2
 Přičemž na druhou stranu tato cesta zaručuje určitou objektivitu a možnost hodnocení 

z odstupu. To, co bylo prozatím o Rudolfu Chadrabovi napsáno, bylo líčeno právě z pozic 

jeho kolegů, které s ním pojilo většinou společné působení v rámci jedné instituce či 

pracoviště, například Palackého univerzita v Olomouci nebo Ústav dějin umění Akademie 

věd České republiky. Jejich publikované texty posloužily alespoň v začátcích jako určité 

základní vodítko k tomu, jaká konkrétní témata lze v Chadrabově vědeckém díle vystopovat a 

jakými směry je možné se v rámci této práce ubírat. 

Hlavním tématem však zůstává samotná metodika Chadrabova uměleckohistorického 

bádání a zákonitosti či obecnější závěry, jež v průběhu své vědecké činnosti z ikonologických 

analýz jednotlivých uměleckých památek odvodil. Tyto aspekty Chadrabova díla považujeme 

z hlediska jeho přínosu českým dějinám umění za nejzávažnější, a proto jim bude 

v diplomové práci věnován největší prostor, a to na úkor i některých témat. Ostatní 

Chadrabova činnost v rámci disciplín etnografie, estetiky či umělecké kritiky a jeho exkurzy 

do dalších oborů vycházející z jeho neutuchajícího zájmu o různorodé problémy, které 

nemohl zcela uspokojivě řešit jen v úzce vymezeném poli tradičních dějin umění s jejich 

doposud u nás převažujícími formalistickými tendencemi, budou víceméně ponechány 

stranou a zmíněny budou jen v těch případech, v nichž se bezprostředně prolínají s danými 

uměleckohistorickými tématy.
3
  

Snaha o zasazení Chadrabova díla do širšího rámce dějin umění, která byla už 

zmíněna, je zde realizována na základě srovnání a uvedení do paralelních vztahů s historiky 

umění a badateli evropského významu. Z určité části půjde o vědomou inspiraci jejich dílem, 

                                                      
2
 Proto jsme se záměrně nepouštěli ani do rozhovorů s Chadrabovými současníky a kolegy, kteří by mohli třeba i 

zásadním způsobem přispět k objasnění některých zde položených otázek. Pro ně je ostatně tato práce určena, 

aby na ni mohli následně reagovat a její závěry korigovat nebo uvést na pravou míru. 
3
 Tak například pojednání o vztahu Rudolfa Chadraby k Olomouci a o jeho studiích věnovaných památkám a 

kulturní historii tohoto města, jež by tvořilo samo o sobě velmi zajímavé téma, bude v této práci víceméně 

odsunuto stranou, stejně tak širší rozpracování tématu „pražské ikonologické školy“ ad. 
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jež se v Chadrabových textech odráží. Z části však pojednáme Chadrabovo dílo také 

v souvislosti se jmény, pro něž zdánlivě nemusí existovat žádný důvod, aby zde byly ve 

spojitosti s ním uvedeny, už protože v Chadrabově díle k nim žádné odkazy nenajdeme. 

Přesto i o taková srovnání se pokusíme s úmyslem naznačit, že vnímání Chadrabovy metody a 

vědecké práce pouze v souvislosti s obohacením ikonologie o určité společensko-politické 

aspekty, jež ale jinak nepochybně hrají důležitou roli, by bylo jen jedním z mála jeho přínosů 

českému a evropskému dějepisu umění. 

Jak již bylo zmíněno, Chadrabovy zájmy byly vždy dosti široké a často přesahovaly 

jednotlivé humanitní disciplíny. Navíc pokud byl Chadraba nějakým problémem skutečně 

zaujat, nejen že se jím zaobíral neustále dokola, ale taktéž ho promítal do dalších tematických 

celků, takže ve výsledku všechno souviselo se vším, a proto se také ukázalo, že striktní 

členění jednotlivých témat není v případě jeho díla zcela možné. Navzdory tomu bylo pro 

účely práce zapotřebí zvolit určité rámce pro jednotlivá témata s vědomím, že následující 

kapitoly mohou být členěny i podle zcela jiného klíče, a že takových klíčů vlastně může být i 

více.  

Námi zvolený klíč a rozvržení je však následující: ve stručnosti je zde zmíněna 

dosavadní literatura, jež se dílem Rudolfa Chadraby jako historika umění zabývá. Zdaleka 

nejredukovanější podobu a tedy zcela informativní charakter má kapitola nastiňující 

Chadrabův život, a to spíše jako povinný úvod, bez něhož by však sama práce byla neúplná a 

ochudila by se o základní biografická data, jež přece jen mohou napomoci k lepší orientaci ve 

sledování vývoje Chadrabovy uměleckohistorické vědecké činnosti. Poměrně dostatečný 

prostor zde věnujeme pojednáním o jednotlivých osobnostech, jež z našeho pohledu zásadním 

způsobem vstoupily do Chadrabovy práce historika umění a často měly nemalý vliv na jeho 

metodu a tedy na promýšlení zásadních otázek, jež si v rámci ní kladl. Na základě 

snahy důkladného čtení a analýzy Chadrabova díla zde vykrystalizovaly postavy Maxe 

Dvořáka, Ladislava Cejpa, ze zahraničních osobností pak zejména Aloise Dempfa. Těmto 

osobnostem budou věnovány také celé kapitoly. Mohli mezi ně být zařazeni jistě i další, mezi 

něž patří například Josef Strzygowski, Herbert Read, Lars-Ivar Ringbom a celá řada ostatních 

historiků umění či badatelů z blízkých oborů. Tyto osobnosti jsou pak většinou pojednány 

v rámci dalších kapitol členěných již podle jiných kritérií, do nichž lépe zapadají.  

Jako důležitý aspekt Chadrabovy práce je zde představena teorie triumfalismu, kterou 

se snažil uplatňovat při bádání v oblasti křesťanského umění spolu s jeho zákonem antitetické 

nápodoby, jež obojí představuje jeden z nejosobitějších, ale také svým způsobem 

nejproblematičtějších bodů, jež lze u Chadraby nalézt, také protože skrze jejich promýšlení 
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dospěl k trvale přítomným orientálním vlivům v evropském umění. Jiným tematickým 

okruhem práce je samotné pojetí ikonologie Rudolfa Chadraby a její uplatnění či dále se šíříci 

vliv v prostředí českého dějepisu umění, jež nabízí k řešení další otázky po vztahu ikonologie 

a tradice českého dějepisu umění, vzrostlé na základech vídeňské školy či po možnostech 

hovořit o něčem tak specifickém jako je „česká ikonologická škola“. Ve vztahu k ikonologii 

zde pak vystupují do popředí Chadrabovy dürerovské studie jako její zřejmě 

nejreprezentativnější manifestace. Letmým zamyšlením nad otázkou interpretace Dürerovy 

Apokalypsy a reakcí, jež toto dílo jinde vzbudilo, se pak celá práce po stručném shrnutí a 

zhodnocení uzavírá.  

V neposlední řadě je práce obohacena o přílohu, jejíž první část tvoří Chadrabova 

habilitační teze Typologické hledisko v dějinách umění, dosud nepublikovaná a uložená 

v Archivu Univerzity Palackého v Olomouci, kterou lze považovat za jeden z důležitých 

Chadrabových textů, v němž jasně formuluje svá metodologická stanoviska, a proto k ní 

v některých kapitolách také odkazujeme. Druhou část přílohy pak představuje bibliografie 

Chadrabových oficiálně zveřejněných prací, jež by měla být definitivním a úplným soupisem 

jeho díla. 
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2. STRUČNÝ ŽIVOTOPIS RUDOLFA CHADRABY 

 

Jak bylo již naznačeno v úvodu, primárním cílem není pojednat vědeckou tvorbu 

Rudolfa Chadraby v chronologickém sledu, nýbrž z hlediska tématického. Přesto však se jeví 

jako nezbytné prostřednictvím zde předloženého životopisného medailonu alespoň 

v základech načrtnout časovou osu, v níž se Chadrabova vědecká dráha odvíjela. Jako zdroj 

biografických údajů posloužilo několik verzí životopisu zhotovených samotným Rudolfem 

Chadrabou, jež jsou dnes uloženy jako součást jeho osobního a habilitačního spisu v Archivu 

Univerzity Palackého v Olomouci,
4
 dále životopisné medailonky Anděly Horové

5
 a Ivo 

Hlobila,
6
  statě Aleny Kavčákové k historii a osobnostem na Ústavu výtvarné výchovy UPOL  

a v neposlední řadě také publikované Chadrabovy osobní vzpomínky, ať už ve formě 

rozhovorů s ním vedených či jednotlivých studií, které věnoval historii Palackého univerzity, 

zejména uměnovědným oborům na ní pěstovaným, podávajících bližší svědectví o 

Chadrabově působení na tomto akademickém pracovišti od druhé poloviny čtyřicátých let po 

léta šedesátá.
7
 

Rudolf Chadraba se narodil 12. května 1922 v Košicích v rodině českého úředníka 

důchodkové kontroly. Po smrti matky v roce 1923 se jeho otec oženil podruhé a přestěhoval 

se do Českých Budějovic. Od roku 1928 rodina žila v Praze Dejvicích, kde Rudolf Chadraba 

navštěvoval zprvu obecnou školu a posléze reformní reálné gymnázium, které ukončil v roce 

1941 maturitou. Následně absolvoval dvouletý kurz kresby a malby na Grafické škole v Praze 

pod vedením Františka Viktora Mokrého a přitom se vyučil ocelorytcem v České grafické 

unii u Jaroslava Goldschmieda. Už v ateliéru F. V. Mokrého měl Rudolf Chadraba možnost se 

alespoň částečně věnovat teorii umění. Válečná doba však zapříčinila, že tehdy nemohl 

                                                      
4
 A PU, Habilitační spis Rudolfa Chadraby: Životopis Rudolfa Chadraby, strojopis, vyhotovený 30. září 1974; 

Přehled pedagogické, vědecké a další veřejné odborné činnosti ke dni 23.6.1971; Životopis k žádosti o zahájení 

habilitačního řízení na Filosofické fakultě University Palackého v Olomouci, 15. března 1972; Přehled o 

potřebné praxi jako příloha k žádosti o zahájení habilitačního řízení v oboru dějin umění na Filosofické fakultě 

Palackého university v Olomouci, 15. března 1972. 
5
 Anděla HOROVÁ, Rudolf Chadraba šedesátiletý, in: Umění XXX, 1982, č. 5, s. 463-469. 

6
 Ivo HLOBIL, Rudolf Chadraba osmdesátiletý, in: Pavol ČERNÝ (ed.), Sborník k osmdesátým narozeninám prof. 

PhDr. Rudolfa Chadraby, CSc. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosphica-Aesthetica 

23, Historia atrium IV, Olomouc 2002, s. 9-15. 
7
 Rudolf CHADRABA, Začátky studia estetiky a teorie umění na Univerzitě Palackého, in: Historická Olomouc a 

její současné problémy VII, Olomouc 1989, s. 231-241; týž, Ohlédnutí za uměnovědnými obory UP v letech 

padesátých, in: Historická Olomouc11, 1998, s. 187-190; Rudolf CHADRABA - Ladislav DANIEL, Počátky 

výtvarné výchovy na Univerzitě Palackého. Rozhovor Ladislava Daniela s Rudolfem Chadrabou, in: Alena 

Kavčáková - Hana Myslivečková (eds), Josef Vydra (1884-1959) v kontextu umělecké a pedagogické avantgardy 

20. století, Olomouc 2010, s. 71; David VODA, Sch(merz) sprach Chadraba, in: Listy. Dvouměsíčník pro kulturu 

a dialog 2011, č. 1. [cit. 8.5.2013]. Dostupné z: http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=111&clanek=011137 [cit. 

8.5.2013]. 

http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=111&clanek=011137
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nastoupit k vysokoškolskému studiu. Ačkoliv úspěšně složil zkoušku na Vysokou školu 

uměleckoprůmyslovou v Praze, nakonec nebyl přijat a do konce války byl nucen pracovat 

jako zemědělský dělník. Během této doby však složil státní zkoušky učitelství 2. stupně 

z francouzštiny a němčiny na Učitelském ústavu v Praze a zároveň dojížděl za svým učitelem 

F. V. Mokrým do ateliéru. Ihned po válce v letním semestru 1945–1946 pak Rudolf Chadraba 

nastoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze na obor v kombinaci estetika a 

dějiny umění, kde absolvoval tři semestry výuky.  

Dne 1. března 1947 už však Rudolf Chadraba následoval F. V. Mokrého na Palackého 

univerzitu v Olomouci, aby zde působil jako jeho asistent při Ústavu výtvarné výchovy. F. V. 

Mokrý, který tuto funkci přijal na žádost Josefa Vydry, tak spolu s ním usiloval o to 

vybudovat na univerzitě moderní výtvarné učiliště inspirován Bauhausem, kde by organicky 

probíhala jak výuka praktické výtvarné činnosti, tak by se zde pěstovaly i teoretické 

disciplíny, zejména dějiny umění a estetika.
8
 Nově založená Univerzita a s ní především 

Filozofická fakulta, kam Chadraba přešel, zpočátku opravdu přicházela s velkorysou koncepcí 

budování jednotlivých ústavů, seminářů a později kateder.
9
 Dobře se to odráží i na Ústavu 

výtvarné výchovy, pro kterou Josef Vydra usiloval získat takové osobnosti, jako byl Jiří 

Trnka či Josef Šíma. Ačkoliv se z pochopitelných důvodů Vydrovi nepodařilo získat pro nově 

založený ústav všechny zmíněné umělce, nakonec se mezi výtvarnými pedagogy objevil 

sochař Josef Vinecký, malíř Jan Zrzavý a Aljo Beran či architekt Lubomír Šlapeta.
10

  

Na konci roku 1948 Rudolf Chadraba přestoupil jako odborný asistent původně 

pověřený péčí o knihovnu Ústavu výtvarné výchovy k Bohumilu Markalousovi-Johnovi, jenž 

byl vedoucím semináře estetiky. V tu samou dobu na Ústav přichází také budoucí Chadrabova 

žena – grafička, ilustrátorka, typografka a taktéž pedagožka – Zora Pořická,
11

 jež od té doby 

bude se svým mužem spolupracovat na řadě projektů, od etnografických průzkumů ve 

Slezsku po grafickou úpravu jeho knih vydaných u nás i v zahraničí. V červnu roku 1950 pak 

                                                      
8
 K tomu Alena KAVČÁKOVÁ, Z poválečné korespondence F. V. Mokrého, in: Historická Olomouc a její 

současné problémy 8, Olomouc 1989, s. 244. 
9
 První rektor Palackého univerzity Josef Ludvík Fischer počítal s obory, jako byla sinologie, indologie a další 

úzce profilované, u nás ještě málo zastoupené filologické obory. 50. léta poznamenaná komunistickou politikou 

na univerzitách však této koncepci nepřála, a tak nejenže nebyly otevřeny východní filologie, ale paradoxně byla 

na Filozofické fakultě zrušena například i samotná katedra filozofie a další. Více viz Jiří SCHULZ, Filozofická 

fakulta, in: Padesát let z dějin obnovené univerzity, Olomouc 1996, s. 71-82. 
10

 KAVČÁKOVÁ (pozn. 8), s. 246-247. 
11

 Zora Pořická Chadrabová (1921-) studovala v letech 1942-1948  na Vysoké škole Uměleckoprůmyslové u 

Františka Muziky, v letech 1948-1955 pak byla odbornou asistentkou na Ústavu výtvarné výchovy Univerzity 

Palackého. Na Filozofické fakultě tamtéž získala později doktorát z dějin umění a estetiky. Jako výtvarnice se 

podílela na grafické či výtvarné úpravě řady knih (Krajské nakladatelství Olomouc, monografie Rudolfa 

Chadraby). Patří mezi okruh umělců těsně spjatých s městem Olomouc (zejména v 60. - 80. letech), což dokládá 

řada jejich realizací, které dodnes v tomto severomoravském městě nalezneme. Viz Pořická - Chadrabová Zora, 

in: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2003, XII (Por-Rj), Ostrava 2003, s. 22-23; Josef 

MALIVA, Pořická Zora, in: Anděla HOROVÁ (ed.), Nová encyklopedie výtvarného umění, Praha 1995, s. 638. 
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Chadraba u estetika Markalouse složil doktorát z filozofie (kombinace estetika-dějiny umění). 

Tématem jeho disertační práce se stal estetismus 18. a 19. století.
12

 O dva roky později, kdy 

Markalous zemřel, po něm přebral vedení estetického semináře a zároveň ještě navštěvoval 

postgraduální seminář Ladislava Cejpa pro analýzu uměleckého díla.   

 

 

Obr. 1 Bohumil Markalous-John (vlevo) se studenty estetického semináře, první zleva Rudolf Chadraba. 

 

V roce 1953 dochází k neblahé situaci, která postihla uměnovědné obory na 

olomoucké univerzitě. Ty byly jako neučitelské zrušeny a tamější Filozofická fakulta se 

transformovala do Fakulty společenských věd na nově založené Vysoké škole pedagogické. 

Zde pak Chadraba působil jako asistent na katedře pomocných věd filologických. Během této 

doby nastoupil externí studium v kombinaci němčina-čeština na Filozofické fakultě tehdejší 

Univerzity J. E. Purkyněho v Brně (1956-58), kde složil roku 1960 státní zkoušky učitelství 

III. stupně a na základě toho mu byl v Olomouci přidělen germanistický úvazek. Rozsáhlá 

jazyková vybavenost mu později umožnila se samozřejmostí prezentovat výsledky svého 

uměleckohistorického bádání v němčině a francouzštině, ať už přímo na zahraničních 

                                                      
12

 V archivu Richterovy knihovny při katedře dějin umění UPOL a ani v samotném univerzitním archivu se však 

tato práce nenachází. Údajně se prý mohla spolu s většinou nejstarších absolventských prací ztratit s jádrem celé 

původní Richterovy knihovny. Za tuto informaci děkuji pracovníkům knihovny Katedry dějin umění UPOL. 
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konferencích a sympoziích, nebo v jejich sbornících a periodikách, což usnadnilo recepci jeho 

díla za hranicemi tehdejšího Československa. 

V této době přichází také určitý zlom v Chadrabově dosavadním vědeckém působení. 

Jeho text vzešlý ze semináře Jaroslava Cejpa a publikovaný roku 1957 ve fakultním sborníku 

vzbudil v akademickém uměleckohistorickém prostředí značnou pozornost, a proto byl 

Chadraba vyzván ještě roku 1960, aby se zúčastnil konkurzu na místo vědeckého pracovníka 

na Ústavu teorie a dějin umění ČSAV, kam byl počínaje 1. únorem 1961 přijat. Díky 

Chadrabově iniciativě vyplývající z jeho jasného metodologického zaměření, je brzy po jeho 

příchodu na Ústav založen také ikonologický kroužek,
13

 a je tak naznačen jeden nový směr, 

jímž se české uměleckohistorické badání vydá. 

Chadrabovo rozhodnutí působit jako akademický pracovník převážně v Praze namísto 

Olomouce jasně vyplývalo z nemožnosti dostatečného uplatnění, natož pak dalšího rozvíjení 

Chadrabovy vědecké práce na Palackého univerzitě, kde jiné než učitelské obory v podstatě 

neexistovaly, a to ani poté, co se Fakulta společenských věd transformovala zpátky na 

Filozofickou fakultu. Jiným podstatným důvodem pro přesídlení do Prahy byla možnost 

dalšího rozpracování Chadrabova badatelského tématu Dürerovy Apokalypsy do podoby 

kandidátské práce,
14

 kterou později v roce 1964 mohl v podobě reprezentativní vědecké 

monografie při Ústavu teorie a dějin umění ČSAV knižně vydat v německém jazyce.
15

 Její 

redukované verze pak publikoval ještě několikrát, například ve Wissenchaftliche Zeitschrift 

Humboldtovy univerzity v Berlíně
16

 nebo ve Vídni.
17

 Ty mu pak zajistily také značnou 

pozornost ze strany zahraničních dějin umění. Na základě toho byl například pozván Hansem 

Sedlmayerem přednášet na mnichovskou univerzitu a měsíc zde měl možnost působit jako 

stipendista na Zentralinstitut für Kunstgeschichte, v roce 1968 také absolvoval měsíční stáž v 

Centre ď Etudes de la Renaissance de ľ Université v Toursu. Se svými příspěvky věnovanými 

Dürerově Apokalypse vystoupil i v Lipsku nebo v Österreichisches Museum für angewandte 

Kunst ve Vídni.  

Od té doby zastával Rudolf Chadraba jednu z čelních pozic na ÚTDU ČSAV, kde se 

stal vedoucím oddělení starého umění a od roku 1973 navíc zástupcem ředitele. Od roku 1963 

byl členem redakční rady časopisu Umění a později i zástupcem šéfredaktora. Zde se také 

                                                      
13

 A AV ČR, fond ÚTDU, kart. 1, inv. č. 8, sign. 023, Zápis z ústavní rady 23. 10. 1961, bod č. 4. 
14

 Kandidátské práce obhájené v Ústavu 1959-2001: Dürerova Apokalypsa. Rozbor ikonologický, 21. 6. 1963, 

in:  Lubomír KONEČNÝ – Jaroslava HAUSENBLASOVÁ – Michal ŠRONĚK, (red.), Ústav dějin umění AV ČR 1953-

2003, Praha 2003, s. 168. 
15

 Rudolf CHADRABA, Albrecht Dürers Apokalypse. Eine ikonologische Deutung, Praha 1964; Dále jen 

CHADRABA, 1964b, zde viz příloha Bibliografie Rudolfa Chadraby (1948-2011), s. 195 ad. 
16

 CHADRABA, 1963b. 
17

 CHADRABA,1963e. 
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začal soustavně věnovat zhodnocení díla Maxe Dvořáka
18

 nebo umění doby Karla IV., jež 

vyplývalo z výzkumného zaměření tehdejšího Ústavu. Byl vědeckým redaktorem a pod jeho 

vedením vznikl v 80. letech rozsáhlý projekt Dějin českého výtvarného umění
19

 a zejména 

Kapitoly z dějin českého dějepisu umění, do nichž přispěl i několika studiemi věnovanými 

vídeňské škole a Maxu Dvořákovi, Miroslavu Tyršovi či Janu Mukařovskému.
20

 

 

Obr. 2 Pracovníci ÚTDU ČSAV během výletu na Opavsko – J. Hořejší, ?, R. Chadraba, B. Bukovinská, T. 

Vlček a L. Hlaváček. 

 

Celé toto období bylo navíc poznamenáno jeho neustálým únavným dojížděním mezi 

Prahou a Olomoucí, kde se nikdy zcela nevzdal svého pedagogického úvazku.
21

 Ten byl 

postupně rozšířen i na Prahu, kde v 60. letech Chadraba externě přednášel jak ikonografii a 

ikonologii na katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, tak také od roku 

1972 pro dálkové studium na stavební fakultě Českého vysokého učení technického. 

V sedmdesátých letech Rudolf Chadraba inicioval spolupráci mezi ÚTDU ČSAV a 

olomouckou univerzitou. V Olomouci tak při univerzitě vzniká Středisko pro výzkum 

umělecko-historických památek, jež se stává základnou pro pořádání konferencí Historická 

Olomouc. 

V roce 1973 proběhla úspěšně Chadrabova habilitace před vědeckou radou FF UP 

v Olomouci. Nicméně docenturu nakonec nezískal. Ministerstvo školství ji tehdy odmítlo 

potvrdit.
22

 K Chadrabově rehabilitaci mohlo dojít až za nově nastolených politických 

                                                      
18

 K tomu zde kap. 4, s. 25 ad. 
19

 CHADRABA, 1984a; 1984d. 
20

 CHADRABA, 1986d; 1987a; 1987e. 
21

 Od akademického roku 1973-74 zde přednáší sociologii umění. A PU (pozn. 4), Životopis Rudolfa Chadraby, 

strojopis, vyhotovený 30. září 1974, s. 4. 
22

 Jako důvod se v dochované korespondenci uvádí Chadrabovo odmítnutí nadále, byť i externě pracovat na  FF 

UP v Olomouci, čímž údajně nemohlo dojít k jeho pedagogicko-odbornému růstu, a tudíž ani ke zdárnému 

dosažení docentury. A PU, Habilitační spis R. Chadraby, Korespondence.  
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podmínek a docenturu tak získal na Palackého univerzitě teprve v roce 1990. Po odchodu do 

důchodu v roce 1989 byl i nadále spojen s ÚDU AV ČR jako vědecký konzultant a na 

obnovené katedře věd o umění a kultuře na FF UP v Olomouci vedl řadu přednášek, převážně 

ikonograficky zaměřených. Zároveň byl členem Vlastivědné společnosti muzejní a Vědecké 

rady Památkového ústavu Olomouc, členem komise pro udělování vědeckých hodností na FF 

UP, přednášel v olomouckém Centro Aletti a rovněž působil v redakčním kruhu časopisu 

Umění při ČSAV, kam i nadále autorsky přispíval. V Olomouci byl také až do konce života 

činný jako výtvarný kritik. 

Rudolf Chadraba za sebou zanechal vědecké dílo čítající stovky studií v odborných 

českých i zahraničních publikacích, v němž se zřetelněji rýsuje jeho v mnohém inspirativní 

metodologický a teoretický přístup k uměleckohistorickému materiálu. Záslužná byla jeho 

dlouhodobá obětavá pedagogická činnost a významně také přispěl k poznání historie a 

památek Olomouce, neustále se podílel na jejím živém kulturním dění, a v ní také 27. února 

2011 ve věku osmdesáti devíti let zemřel. 
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3. RUDOLF CHADRABA VE SVĚTLE DOSAVADNÍ LITERATURY 

 

Situace svádí začít na tomto místě citátem Petra Wittlicha o tom, že „český dějepis 

umění nevynikal, jak známo, velikou teoretickou aktivitou a ani přílišnou snahou seznamovat 

se s aktuálními zahraničními tendencemi.“
23

 Tento úryvek z Wittlichova textu o českém 

historikovi umění Josefu Krásovi před námi ocitoval již kdysi Ladislav Kesner v poznámce ve 

své úvodní studii k antologii Vizuální teorie. Současné anglo-americké myšlení o výtvarných 

dílech.
24

 Na jednu stranu by tedy nebylo vhodné ho zde opět zmiňovat, na stranu druhou 

bude-li tak učiněno, zdůrazní se jen to, co měl převzetím citace na mysli i Ladislav Kesner, 

tedy fakt, že se situace v českých dějinách umění vlastně příliš nezměnila, když nezbývá než 

potřetí konstatovat opět to samé. Petr Wittlich tuto svou tezi publikoval v roce 1986, Ladislav 

Kesner pak v roce 1997. V době zrodu této práce jsme na přelomu roku 2013/2014. Není 

možné říci, že by se v rozpětí téměř třiceti let neuskutečnily posuny k lepšímu, k větší reflexi 

teorie a metod dějin umění, ale ani dnes, kdy máme dojít ke zdárnému zhodnocení díla 

Rudolfa Chadraby, nelze situaci vnímat jako zcela uspokojující, a to také proto, že 

Chadrabovo dílo se jeví být zajímavé právě z pohledu teorie a metodologie, jimž se české 

dějiny umění doposud věnovaly jen okrajově.  

Nejlépe to vždy odráží vydaná uměleckohistorická literatura, která zůstává stále 

primární manifestací výsledků bádání v oboru vedle dnes narůstajícího počtu různých 

konferencí a seminářů, jimiž se naše disciplína snaží spolu s ostatními humanitními obory 

dohnat tempo doby, jež si žádá rychlejší a interaktivnější zacházení s vědecky získanými 

poznatky. Zůstane-li u literatury ve vztahu k našemu předmětu zkoumání, zjistíme, že 

rozsáhlejší reprezentativní texty, jež by byly vydány ve snaze zmapovat historii českého 

uměleckohistorického bádání a jeho metod od 2. poloviny 20. století, by se daly spočítat na 

prstech jedné ruky. Historiografické zpracování českých dějin umění v rámci tohoto období 

nastupuje přirozeně teprve teď svou nově započatou cestu. Doba a směřování českého 

dějepisu umění po 2. světové válce ještě nejsou dostatečně zpětně reflektovány možná také 

právě proto, že český dějepis umění není zrovna disciplínou, jež by se hnala závratným 

tempem vpřed, a evidentně potřebuje větší časový odstup od analyzovaných témat, což je ale 

jinak odvěký problém většiny historických věd, vycházející z jejich samotného předmětu 

zkoumání. 

                                                      
23

 Petr WITTLICH, Josef Krása - profil badatele, in: Umění XXXIV, 1986, č. 1, s. 15. 
24

 Ladislav KESNER, „Teorie“, vizuální zobrazení a dějiny umění, in: týž (ed.), Vizuální teorie. Současné 

angloamerické myšlení o výtvarných dílech, Praha 2005, s. 63. 



- 18 - 

 

V podstatě jedinou významnější publikací na tomto poli tak zůstávají dvoudílné 

Kapitoly z českého dějepisu umění,
25

 za nimiž stojí již zmíněná osobnost Josefa Krásy jako 

iniciátora zpracování konceptu dějin české kunsthistorie. Encyklopedie českého výtvarného 

umění
26

  vydaná pod vedením Anděly Horové rozpracovává pouze výběrově jména některých 

již zemřelých českých historiků umění. V poslední době tuto mezeru alespoň částečně 

zaplnily knihy či spíše příručky koncipované jako vysokoškolská skripta pro posluchače 

oboru dějin umění, ať už Literatura k dějinám umění
27

 od Petra Wittlicha, či obsáhleji 

pojednané Metody dějin umění
28

 od Jiřího Kroupy. V této době vzniká také biografický a 

bibliografický lexikon českých historiků umění a výtvarných kritiků, jež by měl vyplnit další 

mezeru v české historiograficky zaměřené uměleckohistorické literatuře, a v němž nebude 

chybět ani heslo věnované Rudolfu Chadrabovi.
29

 Ve zmíněných publikacích, z nichž se 

některé snaží mapovat i současnou situaci uměleckohistorického diskurzu, je přínos 

konkrétních osobností českým dějinám umění z pochopitelných důvodů nastíněn většinou jen 

heslovitě.  Postrádáme rozsáhlejší studie, které by se zabývaly historií disciplíny v českém 

prostředí a lze tak konstatovat, že soustavně se historiografií českých dějin umění u nás 

mnoho historiků umění nezabývá, a toto téma zůstává spíše na okraji jejich zájmu. 

Poněkud jiným zdrojem informací majícím u nás značnou tradici, který předešlý 

nedostatek do jisté míry kompenzuje, jsou potom jubilejní sborníky, které většinou 

akademická pracoviště věnují svým žijícím významným badatelům k jejich životnímu jubileu 

a jejichž povinností je vždy na začátku podat alespoň základní jubilantův životopisný 

medailón, jenž je většinou výčtem badatelových témat, jimž se ve svém vědeckém úsilí 

věnoval, jeho zásluh a na konci medailónu také seznamem chronologicky vydaných textů 

shrnutých do přehledné bibliografie. Ještě šťastnějším případem je, pokud se podaří uspořádat 

ke zhodnocení přínosu některého významného historika umění přímo konferenci, jež by 

nahlédla jeho dílo mnohovrstevnatě a z různých pohledů celé řady odborníků. U nás byly 

konference tohoto typu věnovány především osobnostem spadajícím svou tvorbou ještě do 1. 

poloviny 20. století, jako byl Max Dvořák (1874-1921),
30

 Antonín Matějček (1889-1950),
31

 

                                                      
25

 Rudolf CHADRABA (ed.), Kapitoly z českého dějepisu umění II. Dvacáté století, Praha 1987. 
26

 Anděla HOROVÁ (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1995. 
27

 Petr WITTLICH, Literatura k dějinám umění. Vývojový přehled, Praha 2008. 
28

 Jiří KROUPA, Metody dějin umění. Metodologie dějin umění 2, Brno 2010. 
29

 Lubomír SLAVÍČEK (ed.), Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a 

jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (1800-2008), Praha 2014 (v tisku). 
30

 Svým přesahem do světových dějin umění si samozřejmě Max Dvořák vysloužil, aby mu byla věnována 

nejedna konference a bezpočet studií. K tomu více zde kap. 4. 
31

 Jan ROYT (ed.), Antonín Matějček: (1889 - 1950): sborník příspěvků z konference pořádané ke 100letému 

výročí narození prof. Antonína Matějčka katedrou dějin umění FF UK v Praze, Ústavem pro teorii a dějiny 

umění ČSAV v Praze a Národní galerií v Praze 31. ledna 1989, Praha 1994. 
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Zdeněk Wirth (1878-1961)
32

 či Josef Cibulka (1886-1968)
33

. Výjimku by mohlo tvořit snad 

jen dílo Václava Richtera, nevšedního historika umění, který se svým teoretickým i 

metodickým zaměřením vymykal tradici domácího dějepisu umění a jehož působení spadá 

částečně už do 2. poloviny 20. století.
34

  Přes všechnu předchozí kritiku je třeba konstatovat, 

že se český dějepis umění přeci jen v poslední době snaží objevovat také již někdy takřka 

zapomenutá jména historiků umění, jako byl například Florian Zapletal (1884-1969)
35

 nebo 

Hugo Rokyta (1912-1999)
36

 a další. 

Generace se však obměňují a zdá se, že přichází čas, kdy je třeba nahlédnout také na 

mladší historii oboru dějin umění. Tato potřeba je o to silnější, o co mlčenlivější je k této 

historii generace, která byla ještě její součástí, a pokud si klade k této době nějaké otázky, tak 

přirozeně trochu jiného druhu než generace dnešních historiků vyrůstající již v podmínkách 

docela odlišných. To co mají někteří za zcela samozřejmé, musí mnohdy nynější mladí 

historici umění znovu pracně objevovat, a to často jen z toho důvodu, že tu mnohdy chybí 

chuť zabývat se nedávnou historií vlastního oboru, jejíž hodnocení může být v některých 

ohledech i problematické.
37

 S tímto vědomím vstupujeme skrze osobnost Rudolfa Chadraby 

do období českou historiografií a metodologií dějin umění ještě nedostatečně zpracovaného, 

ve snaze alespoň minimálně nastínit tehdejší uměleckohistorický diskurs, který lze v českém 

prostředí přibližně vymezit dobou od 50. do 80. let, jež se ale zatím, jak již bylo naznačeno, 

netěšila příliš velkému zájmu historiků umění. Ačkoliv je tématem práce pouze jedna 

osobnost českého dějepisu umění, a tak se práce zdánlivě nijak nevyčleňuje z doposud 

tradičně pojímané historiografie českých dějin umění, která zatím zpracovávala 20. století 

výhradně formou medailónů a biograficky pojatých studií jednotlivých osobností, měla by 

částečně přispět i jako jeden z kamínků do mozaiky, jež by vytvořila celistvější obraz a 

představu o situaci českého dějepisu umění v 2. polovině 20. století.  

                                                      
32

 Jiří ROHÁČEK - Kristina UHLÍKOVÁ (ed.), Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby: soubor příspěvků, Praha 2010; 

Kristina UHLÍKOVÁ, Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy (1878-1939): doplněno bibliografií Wirthova díla, 

Praha 2010. 
33

 Markéta JAROŠOVÁ (ed.), Professori Josef Cibulka ad honorem: sborník příspěvků přednesených na symposiu 

"Život a dílo profesora Josefa Cibulky" dne 14.12.2007, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy 

v Praze, Praha 2009.   
34

 Milan TOGNER (ed.), Václav Richter 1900-1970: sborník příspěvků ze sympozia pořádaného ke 100. výročí 

narození a 30. výročí úmrtí profesora Václava Richtera Katedrou dějin umění FF UP v Olomouci a Seminářem 

dějin umění MU v Brně 19.5. 2000 v Muzeu umění Olomouc, Olomouc 2001. 
35

 Florian Zapletal - život a dílo: sborník příspěvků z konference Muzea Komenského v Přerově, p.o. 18.-19. 

října 2005, Přerov 2006. 
36

 Gedenkschrift für Hugo Rokyta (1912-1999): "Das Wesen Österreichs ist nicht Zentrum, sondern Peripherie". 

Prag 2002. 
37

 K tomu viz Milena BARTLOVÁ, Czech Art History and Marxism, in: Journal of Art Historiography 7, 2012. 

[cit. 19.12.2013]. Dostupné z: http://arthistoriography.files.wordpress.com/2012/12/bartlova.pdf. 

http://arthistoriography.files.wordpress.com/2012/12/bartlova.pdf
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Rudolf Chadraba do této epochy českého dějepisu umění nedílně patří. Šíře jeho 

zájmů, na níž má tato diplomová práce rovněž poukázat, dokládá, že jeho osobu nelze vnímat 

pouze v tradičních kategoriích, které si nastavila historiografie a metodologie dějin umění, 

tedy běžně jen jako historika umění zabývajícího se obdobím středověku či jako zastánce 

ikonologické metody. Není tu nikterak cílem idealisticky mluvit o Chadrabovi jako o 

renesančním člověku, je však třeba říci, že Rudolf Chadraba byl typem historika umění, který 

se nezaměstnával detailním postihnutím pouze jedné periody v rámci dějin umění a bádáním 

v rozmezí jednoho či dvou staletí, i když se může při letmém nahlédnutí do jeho bibliografie 

zdát, že období vlády Karla IV. nebo tvorby Albrechta Dürera byly těmi jedinými okruhy, na 

které se Chadraba zaměřoval. Při bližším zkoumání zjistíme, že se podnětně věnoval jak 

uměleckým památkám místa, v němž prožil větší část svého života, tedy Olomouci, ale také 

soudobému umění či lidové tvorbě, stejně tak jako teorii a historii literatury. Avšak 

Chadrabova erudice jakožto historika umění nerostla s počtem umělců ani s počtem děl, 

kterým věnoval pozornost ve svých studiích, ale s obecnými a podstatnými problémy, které 

prostřednictvím jednotlivých děl nacházel, které překračovaly jednotlivé dějinné epochy, a tak 

nezůstaly ukotveny jen v rozsahu několika desetiletí. Byl tedy historikem hloubavým, 

hledajícím odpovědi na otázky, jež se snažil rozklíčovat. Někdy mu stačilo opřít se o 

prameny, jejichž vypovídací hodnota nebyla vzhledem ke zkoumanému období vždy 

relevantní, o to víc prostoru ponechal pak vlastním myšlenkám, a vzhledem k tomu nebyl 

vždy dostatečně pochopen. To, co se některým mohlo zdát jako obsese či nesmyslné 

fantazírování nedostatečně podložené historickými fakty. Když například Chadraba za každou 

cenu hledal východní motivy i tam, kde se to jevilo ve vztahu k českému umění jako absurdní, 

bylo snahou stále upozorňovat na problematiku, které si dle něj jeho kolegové byli jen málo 

vědomi. Z pojmu triumfalismu chtěl uzákonit konstantu v rámci dějin umění, jež by 

osvětlovala víc než jedno období dějinného vývoje. Triumfalismus znamenal v Chadrabově 

pojetí neustálou retrospektivu, a proto se mohl vynořit v evropském umění kdekoliv a 

kdykoliv, v jakémkoliv díle majícím širší společenský dosah. Mělo-li být jedním z přínosů 

dosavadní ikonologické metody dějinám umění pochopení pojmu tradice a historismu, 

vlastním přínosem Chadrabovým světovému dějepisu umění, pak jako toho kdo tuto metodu 

rozvíjel dál, mělo být odhalení významu triumfalismu jako jednoho z nejvýraznějších projevů 

této tradice. 

K volbě tématu zpracování uměleckohistorického přínosu Rudolfa Chadraby jsme 

dospěli také tím, že jeho dílo je dnes v porovnání s dílem některých jeho současníků poněkud 

neprávem upozaděno a povědomí o něm se pomalu vytrácí, byť ve své době svým novým 
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metodologickým přístupem značně obohatil směr českého uměleckohistorického bádání, což 

si opět ale uvědomuje jen ta část historiků umění, která má s touto skutečností vlastní 

zkušenost. Dnes je sice jméno Rudolfa Chadraby nejčastěji spojováno s počátky 

ikonograficko-ikonologické metody v českém dějepise umění, někdy i s tzv. „pražskou 

ikonologickou školou“, jež nastoupila svou cestu na počátku 60. let, ale těmito 

konstatováními většinou veškeré zmínky o Chadrabovi končí. Zbývá jen málo literatury, která 

by se jeho přínosu věnovala detailněji než v rozsahu několika takto lakonicky proslovených 

vět. Zároveň se však nově objevují některé názory, které se snaží Chadrabovo dílo nahlížet a 

zhodnotit víceméně z hlediska jeho faktografického přínosu dějinám umění, čímž nabízí 

poněkud povrchní pohled a celkový Chadrabův význam nebezpečně marginalizují. Ten totiž 

spočívá dle našeho soudu především v jeho metodě a způsobu myšlení. Je příznačné a celkem 

pochopitelné, že na Chadrabovo dílo byla zaměřena pozornost uměleckohistorické veřejnosti 

zejména za jeho života, v době jeho největší vědecké aktivity (60-80. léta), kdy Chadrabovo 

pojetí ikonologie znamenalo nový impuls do metodologicky poněkud rigidně se profilující 

české odnože vídeňské školy dějin umění. Později však s nově nastupujícími 

metodologickými tendencemi v uměleckohistorickém bádání zájem o jeho metodu a odborné 

působení spíše upadá. Jestliže za jeho života vznikají ještě rozsáhlé medailony zaobírající se 

jeho metodou poměrně zevrubně, v roce 2011, v době Chadrabova úmrtí, bylo možno si 

přečíst sotva půlstránkové nekrology.
38

 

Z nepočetné literatury, která se věnuje uměleckohistorickému odkazu Rudolfa 

Chadraby, je nutno zmínit několik příspěvků, které vzešly z per Chadrabových kolegů v 

prostředí tehdejšího Ústavu teorie a dějin umění ČSAV a Palackého univerzity v Olomouci. 

Prvním z nich je stať Anděly Horové, publikovaná v časopise Umění k jeho šedesátým 

narozeninám s podrobným životopisem a bibliografií.
39

 O deset let později rovněž k 70. 

jubileu na tuto stať navázal jiný Chadrabův kolega, Karel Stejskal,
40

o pět let později Milan 

Togner.
41

 V roce 2002 vyšel reprezentativní sborník vydaný k jubileu Chadrabových 

osmdesátých narozenin,
42

 jenž obsáhl zajímavé příspěvky, které svým ikonograficky-

ikonologickým či tematickým zaměřením jistě konvenovaly jubilantovu zájmu a v nichž byl 

namnoze i přímo zmíněn jako inspirátor. Proto jejich přínos nespočíval ani tak v tom být 

oslavou Chadrabova dosavadního vědeckého bádání, jako prokázat, že je možné v jeho 

                                                      
38

 Ivo HLOBIL, Rudolf Chadraba (12. 5. 1922-27. 2. 2011), in: Bulletin UHS 23, 2011, č. 1, s. 26.  
39

 HOROVÁ (pozn. 5). 
40

 Karel STEJSKAL, Rudolf Chadraba sedmdesátníkem, in: Umění XL, 1992, č, 6, s. 451-452. 
41

 Milan TOGNER, Rudolf Chadraba pětasedmdesátiletý, in: Bulletin UHS 8, 1997, č. 1-2, s. 5-6. 
42

 Pavol ČERNÝ (ed.), Sborník k osmdesátým narozeninám prof. PhDr. Rudolfa Chadraby, CSc. Acta 

Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosphica-Aesthetica 23, Historia atrium IV, Olomouc 2002. 
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odkazu určitým způsobem dále pokračovat nebo na něj kriticky navázat, a že tedy 

Chadrabovy teze, jakkoliv je možné s nimi nesouhlasit, nutí další generace historiků umění 

minimálně k tomu, aby na ně reagovali či si je vzali za výchozí bod svého dalšího zkoumání. 

V rámci tohoto výše zmíněného sborníku také vznikl poslední Chadrabův medailonek, 

jehož autorem je Ivo Hlobil.
43

 Všechny zmíněné a Chadrabovi věnované texty ve stručnosti 

předkládají výčet hlavních témat, jež se v jeho uměleckohistorické práci během let 

nahromadila. Medailonek Anděly Horové je oproti ostatním pojat víceméně biograficky, 

takže umožňuje nahlédnout Chadrabovo dílo v chronologickém sledu, navíc nabízí největší 

výčet tematických okruhů, jimž se Chadraba systematicky věnoval, bohužel vzhledem 

k vzniku stati, zaznamenaných pouze do roku 1982. Ivo Hlobil se v druhé části svého 

příspěvku zase zevrubněji zabývá jedním z hlavních Chadrabových badatelských témat, a to 

Apokalypsou Albrechta Dürera s odkazy na literaturu, jež tuto mimořádnou Chadrabovu studii 

reflektovala jak u nás, tak zejména v zahraničí. Jako součást již zmíněných Kapitol z českého 

dějepisu umění byl publikován zajímavý příspěvek Rostislava Šváchy, který se v části 

nazvané Dějepis umění v současnosti dotkl rovněž Chadrabova díla a jako jeden z mála 

upozornil na to, že Chadraba dokázal citlivě přistupovat i k formální výstavbě obrazů.
44

   

Ještě předtím Josef Krása ve své stati, jež byla publikována jako doslov k českému 

vydání textů Erwina Panofského, v němž také ve zkratce nastínil osudy ikonologické metody 

v českém prostředí, přirozeně nemohl opomenout zmínit roli Rudolfa Chadraby v podstatě 

jako svého druhu jejího iniciátora a také správně naznačil, že za onou Chadrabovou metodou 

stálo více než inspirativní mezioborové prostředí olomoucké univerzity.
45

 

Nejnověji je v Metodách dějin umění od Jiřího Kroupy Rudolf Chadraba začleněn do 

oddílu o ikonograficko-ikonologických přístupech v drobné podkapitole s názvem 

Ikonografické přístupy v českých zemích. Chadraba je zde celkem logicky označen za 

programového ikonologa, jenž propojoval ikonograficko-ikonologickou metodu s odkazem 

Maxe Dvořáka a zároveň se sociálně-historickým či kriticko-politickým aspektem.
46

 Jiří 

Kroupa ve své metodologické příručce, jež je v českém prostředí velmi vítanou a potřebnou 

literaturou, definuje tři typy historiků umění. Staví vedle sebe typ znalecký, typ vysvětlující a 

poslední typ – porozumívající.
47

 Předpokládejme, že Rudolf Chadraba by náležel založením 

svého uměleckohistorického výkladu k typu porozumívajícímu („verstehen“). K takovému 

                                                      
43

 HLOBIL (pozn. 6), s. 9-15. 
44

 Rostislav ŠVÁCHA, Dějepis umění v současnosti, in: Kapitoly II (pozn. 25), s. 360. 
45

 Josef KRÁSA, Erwin Panofsky a jeho uměleckohistorická metoda, in: Erwin PANOFSKY, Význam ve výtvarném 

umění, Praha 1981, s. 338-339. 
46

 KROUPA (pozn. 28), s. 243. 
47

 Ibidem, s. 50-52. 
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typu, v popředí jehož tázání stojí vždy otázky obecnějšího charakteru, nejenom co a jak, ale 

zejména proč, a které by tak objasňovaly nejenom postoje společnosti v té které době, ale jež 

by také sledovaly proces určitých změn, z nichž by nakonec více než co jiného vyplynuly 

trvalejší veličiny, které formovaly lidskou společnost obdobným způsobem před sto lety 

stejně jako před tisíciletími. 
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4. MAX DVOŘÁK A ZHODNOCENÍ JEHO UMĚLECKOHISTORICKÉ 

METODY 

 

„Není možné vzdát větší poklonu učencovi anebo vědci než, že vezmeme jeho teorie vážně a 

přezkoumáme je se starostlivostí, kterou si zaslouží.“ 

(Ernst H. Gombrich) 

 

Záměrem této kapitoly není podat vyčerpávající zprávu o uměleckohistorické metodě 

Maxe Dvořáka. O té již mnozí napsali mnohé. Nejde ani o to převyprávět Dvořákovu metodu 

slovy Rudolfa Chadraby, i když se tomu zřejmě částečně nevyhneme. O co půjde zejména, je 

snaha poukázat, že Chadrabova uměleckohistorická stanoviska krystalizovala právě na 

základě neustálého hodnocení Dvořákova díla. Ten mu přitom byl přirozeným vyvrcholením 

úsilí vídeňské školy o to vypořádávat se s nejdůležitějšími metodologickými otázkami oboru a 

Chadraba, kterého metodologie dějin umění od samých začátků neobyčejně přitahovala, viděl 

v Dvořákově díle potenciál, jenž česká uměnověda ještě nedokázala zcela využít ve svůj 

prospěch tak, aby se jí nové otázky metody skrze Dvořákovo dílo přirozeně otevíraly. Měl-li 

se český dějepis umění více zaměřit na ně, nemohl začít nikde jinde než u tohoto 

Wickhoffova a Rieglova žáka, jehož metodě, poněkud zjednodušujícím způsobem vměstnané 

do tříslovného manifestu „Kunstgeschichte als Geistesgeschichte“, se dostalo známosti 

daleko přesahující středoevropský prostor a učinilo z něj nejenom v očích české 

uměleckohistorické vědy osobnost světového významu. S touto aurou se pak významný 

historik umění českého původu a jeden z čelních představitelů takzvané vídeňské školy dostal 

do středu pozornosti Chadrabových metodologických zájmů již poměrně záhy.  

Dvořákovo zbožšťování započalo již po jeho smrti roku 1921 a jeho autorita jako 

jednoho z nejvýznamnějších českých učenců a historiků umění vůbec se stala nepopiratelným 

a všeobecně přijímaným faktem. V této pravdě u nás byly vychovávány celé generace 

humanitních vědců, což vyplynulo i z toho, že se český dějepis umění zejména 

v meziválečném období profiloval v podstatě jako odnož vídeňské školy. Její odkaz, který zde 

nadále rozvíjely prominentní osobnosti českých dějin umění, si Rudolf Chadraba přirozeně 

velmi dobře uvědomoval již proto, že měl možnost, byť docela krátce, studovat počínaje 

rokem 1945 tři semestry na Ústavu dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde 
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uměleckohistorické semináře vedli Antonín Matějček, Jan Květ nebo Jaromír Pečírka.
48

  

Zřejmě i z tohoto důvodu Rudolf Chadraba zdůrazňoval oprávněnost nazývat vídeňskou školu 

skutečně „školou“ ve významu výchovné instituce, jež formovala několik generací 

představitelů oboru dějin umění.
49

  

I v Olomouci, kam Chadraba záhy z Prahy přešel, byly ohlasy metod vídeňské školy 

živé. Její tradici zde měl nést Birnbaumův žák Václav Richter.
50

  Zároveň však je známo, že i 

ten se později vydal svou vlastní osobitou cestou značně odvislou od toho, co představovalo 

základní pilíře této školy a co se tudíž následně pěstovalo v českém prostředí.
51

 Anděla 

Horová ve svém medailonu k šedesátým narozeninám Rudolfa Chadraby publikovaném 

v časopise Umění dokonce uvádí, že to byl právě Václav Richter, jenž tu stál ve významu 

jakéhosi iniciačního bodu budoucího Chadrabova zájmu o metodologii dějin umění.
52

 Tuto 

tezi nelze zcela potvrdit stejně tak jako vyvrátit. Václav Richter představoval ve své době u 

nás jednoho z mála teoretiků a filozofů umění vůbec, což Chadrabovu zaměření přirozeně 

imponovalo a mohlo být pro něj inspirativní. Je také pravdou, že Chadraba zmiňoval u 

Richtera hlavně teoretickou náročnost v návaznosti na jeho učitele Vojtěcha Birnbauma,
53

 

avšak jinak bychom neměli Richterův vliv příliš přeceňovat. Chadraba na něj navazoval jen 

v několika málo aspektech, a to spíše v tom slova smyslu, v němž si potvrzoval teze, ke 

kterým jinak došel sám svou vlastní cestou,
54

 na jejímž počátku zřejmě stály poněkud jiné pro 

něj inspirativní osobnosti. Ať už bylo tedy tím iniciačním bodem cokoliv anebo spíše 

kdokoliv, směr, jímž se od něj pak vydal, vedl stále zřetelněji po stopách přehodnocování 

uměleckohistorických stanovisek Maxe Dvořáka.  

Ačkoliv Dvořákovo dílo a jeho metoda byly u nás velmi dobře známy zejména proto, 

že čelní místa v rámci institucionálních dějin umění, si vydobyli odchovanci vídeňské školy, a 

zdálo by se tedy, že jeho teze budou dále úspěšně rozvíjeny, nelze zde hovořit o plném 

prosazení pozdějšího Dvořákova duchovně-dějinného přístupu u žádného z těchto žáků, 

kterým by později mohl být Rudolf Chadraba nějakým způsobem zásadně ovlivněn. Odkaz 

                                                      
48

Antonín Matějček (1889-1950) a Jaromír Pečírka (1891-1966) se řadí mezi poslední přímé žáky Maxe 

Dvořáka. Jan Květ (1896-1965) je oproti tomu považován za odchovance Vojtěcha Birnbauma, tedy 

Wickhoffova, později Rieglova žáka a také generačního druha o něco staršího Maxe Dvořáka. 
49

 CHADRABA, 1995a, s. 63. 
50

 Václav Richter (1900-1970) byl zakladatelskou osobností dějin umění na FF UP v Olomouci, kde v letech 

1946-1956 vedl Seminář dějin umění. 
51

 K výjimečnosti Václava Richtera v rámci české metodologie a teorie dějin umění viz Ján BAKOŠ, Štyri trasy 

metodologie dejín umenia, Bratislava 2000, s. 117-123, dále Rostislav ŠVÁCHA, Václav Richter, in: Kapitoly II 

(pozn. 25), s. 284-294. 
52

 HOROVÁ (pozn. 5), s. 463. 
53

 CHADRABA, 1989d, s. 241. 
54

 Ve stati „Influence ou Antithèse“ (CHADRABA, 1971e), v níž se zamýšlí nad jedním z klíčových bodů své 

teorie, tedy vztahu napodobivé antiteze k tradici, Chadraba vychází ale z podnětné Richterovy kritiky „vlivu“ 

v dějinách umění.  
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vídeňské školy dějin umění tu přirozeně existoval, znalost a povědomí o Dvořákově díle 

taktéž, ale k rozvíjení nebo přehodnocení konkrétních kategorií jeho metody nějakým 

invenčním způsobem tu většinou nedocházelo.
55

 Otázky metodologie nebyly natolik živoucím 

předmětem zájmu českých historiků umění, aby se jimi zabývali do té míry jako jejich učitelé 

na vídeňské škole.
56

 Naproti tomu Rudolf Chadraba ve svých „dvořákovských studiích“ trvale 

upozorňoval na některé z těch žáků Maxe Dvořáka, kteří v zahraničí zajímavým způsobem 

navázali na jeho odkaz a značně po svém ho rozvíjeli. Jejich dílo Rudolf Chadraba také 

soustavně sledoval. Ať už to byl Frederick Antal, Hans Sedlmayr či Theodor Hetzer. Každý 

z nich přitom představoval značně odlišný přístup v metodě kunsthistorického bádání právě 

proto, že si z Dvořákovy metody vzal vždy jen určité aspekty. Stejným způsobem to činil i 

Rudolf Chadraba s tím rozdílem, že ač nikdy nebyl přímým Dvořákovým odchovancem a 

jeho dílo absorboval výhradně na základě studia jeho textů, a tedy zprostředkovaně, důkladně 

se zaobíral i těmi body Dvořákova díla, s nimiž nemohl zcela souhlasit a jež se rozcházely s 

jeho vlastní metodou. I ta se však vyvíjela a precizovala právě na základě detailního studia 

metodických postupů svých předchůdců.  

Pro poválečnou metodologii dějin umění už nebylo možné bezvýhradné přijetí 

Dvořákovy spirituálně-výrazové koncepce. Filozofické proudy a umělecké směry, které měly 

vliv na utváření jeho teorie, byly již delší čas historickou záležitostí, a v perspektivě toho 

všeho působila Dvořákova metoda přirozeně jako teorie poplatná těmto dobovým 

okolnostem. V poválečném období však měla být česká metodologie dějin umění 

konfrontována s jinými soudobými světonázory. Po roce 1948 s nově nastupujícím režimem 

měla teprve marxistická teorie zhodnotit skutečný Dvořákův přínos dějinám umění. V roce 

1961 se tak uskutečnilo vědecké zasedání na Ústavu pro dějiny umění ČSAV k 40. výročí 

Dvořákovy smrti.
57

 Samotná konference věnovaná Dvořákovi byla koncipována tak, aby 

jejím výsledkem bylo hlubší zhodnocení vlastního Dvořákova přínosu současné 

uměleckohistorické vědě a „ujasnění východisek nového využití díla velikého českého 

historika a teoretika umění“.
58

 Částečně šlo tedy o to uvést Dvořákovu duchovně-dějinnou 

koncepci v soulad s historickým a dialektickým materialismem marxistické teorie.  

                                                      
55

 Na tuto situaci v českém dějepise umění zejm. ve 20. letech poukázal již Karel Srp nebo Ján Bakoš. Viz Karel 

SRP, Situace českého dějepisu umění ve 20. letech, in: Kapitoly II (pozn. 25), s. 81; BAKOŠ (pozn. 51), s. 59-60. 
56

 Jistou výjimku by mohl představovat Vincenc Kramář a Vojtěch Birnbaum, oba odchovanci vídeňské školy, 

kteří, kromě toho, že obohatili český dějepis umění o vlastní uměleckohistorické kategorie, po sobě zanechali 

také několik podnětných studií k historii vídeňské školy. 
57

 Vědecké zasedání Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV se uskutečnilo 12. dubna 1961. V rámci něho byly 

předneseny referáty, později publikované jako rozsáhlejší studie v časopisu Umění IX, 1961, č. 6. 
58

 A AV ČR, fond ÚTDU, kart. 1, inv. č. 39, sign. 216. Zasedání k 40. výročí smrti Maxe Dvořáka. 
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Jakým způsobem se s tím vyrovnával například Jaromír Neumann, je zřejmé z jeho 

příspěvku Dílo Maxe Dvořáka a dnešek.
59

  Jemu se i tehdy spirituálně-výrazová Dvořákova 

metoda jevila jako daleko vhodnější metodologická cesta českého dějepisu umění než jinak 

některými Dvořákovými žáky rozvíjená metoda marxistická či sociologická. Je dobře známo, 

že Jaromír Neumann se stavěl velmi kriticky k sociálním dějinám umění Fredericka Antala, 

jak to jasně vyplývá již z jeho kritického doslovu v Antalově knize Florentské malířství a 

jeho sociální pozadí.
60

 Na přelomu 50. a 60. let v tomto výhradně sociologicky pojatém 

směřování viděl nebezpečí pro jeho marxistický dějepis.
61

 Neumann vyzdvihoval specifičnost 

a vnitřní složitost umění, jež není nástroji sociologických dějin umění postihnutelná. Zjevně 

mu také vadilo na Antalově knize, že vyvolala kritiku vůči marxistické teorii umění, kterou on 

tehdy jinak bránil s poukazem na to, že i marxismus vyrostl z německé idealistické filozofie, 

kde se dialektická metoda uplatnila již dříve, a tudíž jeho východiskem nebyl 

pouze materialismus.
62

 Je pravdou, že sociologizující pohled na umění byl chápán v očích 

řady českých kunsthistoriků jako něco pejorativního, jako vulgární sociologismus ignorující 

specifičnost a aktivní roli umění ve společnosti:
63

 „Dvořákova obdivuhodná dialektika 

ustoupila zde (v Antalově knize – pozn. autorky) naopak strnulé snaze nalézt pro každý 

ideový proud nebo stylovou tendenci zcela určité sociální východisko a třídní jmenovatel. Ve 

skutečnosti je sociální podmíněnost složitější a jednotlivé umělecké proudy a tendence nelze 

mechanicky členit podle vzoru třídní struktury společnosti a jejich sociálních vrstev.“
64

 

Chadraba se ve svých začátcích k Antalově knize takto odmítavě nepostavil. Opět jako 

v případě Dvořáka mu totiž umožnila v některých bodech precizovat vlastní metodu a 

přehodnotit Antalovy závěry, na které poukázal jen jako na částečně aplikovatelné.
65

 Antalova 

kniha, potažmo metodologie mu byla jedním ze směrů, kterým Dvořákova teorie mohla být 

dále rozvíjena, i když měla své limity. Tak i Antalův přístup byl dalším krokem k obohacení 

                                                      
59

 Jaromír NEUMANN, Dílo Maxe Dvořáka a dnešek, in: Umění IX, 1961, č. 6, s. 525-572. 
60

 Jaromír NEUMANN, K Antalově knize a otázkám renesančního umění, in: Frederick ANTAL, Florentské 
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 NEUMANN (pozn. 59), s. 532. 
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 BARTLOVÁ (pozn. 37), s. 6; ŠVÁCHA (pozn. 44), s. 353. 
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 NEUMANN (pozn. 59), s. 532. 
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 Chadraba to prokazoval na příkladu portrétního zobrazování, jež mu bylo jedním z názorných dokladů 

uplatňování oné tradice a významovosti, které v umění napříč staletími nacházel. Fakt, že v pozdně středověkých 

obrazech jsou konkrétní historické osoby (nejčastěji donátoři, panovníci apod.) vyobrazeny zároveň ještě jako 

postavy biblické, se nedá vysvětlit pouze tím, že šlo o přechodnou fázi ve vývoji umění, tedy o jakousi 

vývojovou zákonitost, v níž se ještě portrétní zobrazování zcela neemancipovalo v samostatný žánr. Chadraba 

ukázal na příkladech z antiky (Feidias a Perikles) či renesance (A. Dürer), tedy z různých období, že šlo o 

mystické ztotožnění, nikoli o pouhou záminku k portrétování z nedostatku jiné příležitosti a že tedy nelze tento 

jev interpretovat po vzoru Antalově jen geneticky a sociologicky. V úvahu je třeba brát i to, zda se nejedná o 

programový historismus. CHADRABA, 1960a, s. 260. 
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uměleckohistorického výkladu o rovinu sociologickou, proto Chadraba i takový možný další 

pohled v rámci metodologie, který dosud český dějepis umění přehlížel, vítal. Navázání na 

Dvořáka Antalovým sociologickým přístupem mu bylo tehdy podstatně bližší než z Dvořáka 

vycházející opačný směr, zpočátku ještě strukturalisticky, později však metafyzicky 

zaměřený, kterým se vydal Hans Sedlmayr, na něhož jako na dalšího z Dvořákových žáků 

často také upozorňoval.
66

 Byť na jedné straně byla Antalova sociální historie umění v lecčems 

příliš zjednodušující a nebezpečná, když na základě pouhých stylových rozdílů v obrazech 

vyvozovala také rozdílné postavení umělců v rámci společenských tříd, pro něž pracovali a 

jejichž názory v uměleckých dílech vyjadřovali,
67

 na druhou stranu však zároveň 

problematizovala ono tradiční nahlížení dějin umění a kultury jako něco jednolitého, nad čím 

se vznášel duch doby nebo jiný metafyzický činitel, jenž by zaručoval v rámci ní 

homogenitu.
68

 Každopádně sociologická rovina, kterou si Antalův dějepis umění vzal za 

hlavní zbraň, jež se mu možná až příliš vymkla z rukou, představovala tehdy pro Rudolfa 

Chadrabu jednu z faset při zkoumání uměleckého díla, stejně důležitou jako ostatní složky, 

které tak skládají dohromady jeho celistvou strukturu. 

Čeho si však Jaromír Neumann s Rudolfem Chadrabou na Dvořákovi cenili shodně, 

byly dialektické aspekty jeho metody a pojetí dějinnosti umění. Patrné to je právě z příspěvků 

uveřejněných na této konferenci.
69

 Pod vlivem marxistické teorie bylo tehdy důležité 

vyzdvihovat právě Dvořákovo dialektické myšlení. Jeho důsledný historismus zase zaručoval 

nahlížet umění v jeho proměnlivosti a složitosti, jak o ní hovořil Jaromír Neumann. Rudolf 

Chadraba tehdy na konferenci přednesl referát, který byl později spolu s dalšími příspěvky 

otisknut v časopise Umění a na rozdíl od referátů ostatních účastníků se konkrétněji zaměřil 

na základní pojmy Dvořákovy metody.
70

 Kromě vyzdvižení Dvořákovy práce s kategoriemi 

uměleckého charakteru v polaritě středozemní versus zaalpský (a v protikladu 

k Worringerovu rozdělení na germánský a románský), shledával v Dvořákově díle jako 

významný moment zavedení teze o vpádu mas do umění pozdního středověku.
71

 Mohli 

bychom za tím snad spatřovat ještě formulku nadbíhající marxisticko-leninské ideologii 
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 Na nedostatky Sedlmayrovy metody Chadraba upozornil právě ve vztahu k Dvořákovi a Panofského 

ikonologii: „Na druhé straně upadá (Sedlmayr - pozn. autorky) do přílišné spiritualizace svých výkladů, spoléhá 
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s ikonologickým směrem Erwina Panofského a jeho žáků…“. CHADRABA, 1961c, s. 609. 
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týkající se úlohy lidových mas v dějinách. Pro Chadrabu však měla tato teze svůj trvalý 

význam, který mu pomohl poodhalit právě Max Dvořák.
72

 Jen tak mohl například uvažovat o 

specifickém charakteru německé grafiky, což zhodnotil pak dále ještě v ikonologickém 

výkladu Dürerovy Apokalypsy.  

Jiným bodem, k němuž Chadraba kriticky přistoupil při hodnocení Dvořákovy 

metody, byla kategorie tzv. třetího světa umění. V ní dle Dvořáka vyústil vývoj umění na 

konci středověku, a nastolil tak dobu renesanční, kdy již došlo k syntéze idealismu a 

naturalismu. Chadraba se při této kritice opřel zejména o poznatky Panofského ikonologie a 

jeho okruhu. Tuto Dvořákovu tezi vnímal v podstatě jako mylnou, protože by se díky ní 

z renesančního a z veškerého následujícího umění ztratil jak onen antitetický náboj, tak by se 

také zúžila možnost interpretovat díla po stránce jejich ideového obsahu. Že by umění 

počínaje renesancí mělo najednou stavět na zcela nových zákonitostech oproštěných od 

soudobé ideologie, kterými se bude řídit, přišlo Chadrabovi, zastánci ikonologické metody, 

jako nemyslitelné.
73

 Nejosobitěji si však Rudolf Chadraba ve shodě se svým badatelským 

zájmem osvojil z Dvořákovy metody jeho dialektické pojímání umění středověku v závislosti 

na polaritě dvou principů – idealismu a naturalismu.
74

 Bylo mu jak potvrzením teorie, že 

alegorie se uskutečňuje v několika významových vrstvách, kde konkrétní či historický 

význam by odpovídal naturalismu, kdežto morální význam naopak idealistickému pólu, tak ji 

obdobně jako Dvořák aplikoval na ryze formální stránku, například Dürerových děl.
75

 Obecně 

řečeno, ve výsledku mu byla Dvořákova novohegelovská dialektika nástrojem k odhalení řady 

podstatných obsahových aspektů středověkého umění a často na ni poukazoval i ve svých 

pozdějších pracích. Za tento příspěvek přednesený 12. dubna 1961 při zasedání k výročí 

Dvořákova úmrtí, kde upozornil na některé kategorie Dvořákovy metody, Rudolf Chadraba 

poprvé také obdržel Cenu Antonína Matějčka. 

S odstupem času lze vnímat konferenci uspořádanou roku 1961 jako událost, která 

sehrála poměrně významnou roli v české historiografii dějin umění právě z hlediska nového 

                                                      
72

 Tezi o zmasovění vizuální kultury v pozdním středověku, která se projevila zejména v německé grafice, 

Rudolf Chadraba zdůrazňoval v souvislosti s Dvořákem vždy. Najdeme ji v Chadrabově zpracování hesla o 

Dvořákovi ještě v Nové encyklopedii českého výtvarného umění z poloviny  90. let. Viz Dvořák, Max, in: 

CHADRABA, 1995c, s. 154. 
73

 Chadraba poukázal na to, že ani renesanční umění se nemůže zcela oprostit od jakékoliv ideologie, jak 

idealisticky soudil Dvořák. Renesanční ideologie existuje rovněž, není ale již tak dualisticky vyhraněná, jako 

tomu bylo ve středověku. Nazírá svět jako krásnou jednotu téhož. CHADRABA, 1961c, s. 610. 
74

 Tuto základní tezi Max Dvořák blíže rozvádí ve svém díle. Max DVOŘÁK, Idealismus und Naturalismus in der 

gotischen Skulptur und Malerei, in: Historische Zeitschrift, sv. 119, H. 1 (1919), s. 1-62. 
75

Podle Maxe Dvořáka vyznačuje se pozdně gotický sloh, (…) rozporem mezi ideálně obecným celkem a 

naturalismem, tj. zřením k pozemské prchavé jedinečnosti, v psychologických detailech (vypracování tváří a 

rukou). I v Dürerových ilustracích to vidíme: schematická konvenční draperie, v Apokalypse až zbarokizovaná 

svými záhyby, ale tváře, to jsou zcela individuální portréty. CHADRABA, 1959c, s. 39; Podobně i týž, 1960a, s. 

263. 
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metodologického snažení. Nelze ji interpretovat jen jako patriotickou pietní akci uspořádanou 

k připomenutí díla významného historika umění s českými kořeny. Ostatně Neumann
76

 i 

Chadraba
77

 ve svých příspěvcích nikoliv náhodou Dvořákovo dílo několikrát vztáhli k metodě 

ikonologie. Zejména v počátcích Rudolfu Chadrabovi signalizovala práce s Dvořákovou 

metodou jednu z nejpřijatelnějších a nejlogičtějších cest, kterou se mohl poválečný dějepis 

umění ubírat, cestu, jež by vedla k soustavnějšímu zdůrazňování obsahové složky uměleckých 

děl, z níž by ještě zřetelněji vyplýval kulturně-sociální kontext dané doby, ve které dílo 

vzniklo. Přičemž takovou možnost podle Rudolfa Chadraby Dvořák naznačil nejzřetelněji 

právě v interpretaci Dürerovy Apokalypsy.  

Kritické zhodnocení Dvořákovy teorie a snaha využít ji pro metody soudobého 

uměleckohistorického bádání měly vymanit české dějiny umění ze stále ještě převažujících 

formalistických interpretací uměleckých děl.
78

 Lze tedy v zásadě souhlasit s názorem, že 

revidování a přehodnocování Dvořákova díla od 60. let 20. století, počínaje zmíněnou 

konferencí, se uskutečnilo z důvodu přípravy nástupu ikonologické metody.
79

 Dvořákův 

koncept Kunstgeschichte als Geistesgeschichte tak měl být chápán jako jakýsi druh proto-

ikonologie či předstupeň sociálně-historicky transformované ikonologie,
80 

za jejíhož 

nejvýraznějšího představitele,  programově uplatňujícího tuto metodu v době jejího nástupu 

v českém prostředí uměleckohistorické vědy, lze považovat právě Rudolfa Chadrabu. 

Dvořákova pozdní metoda sledující umělecká díla v paralele se soudobým světonázorem, ať 
                                                      
76

 „Dvořákovo stanovisko ostatně dovoluje všestrannější rozbor díla než formálně genetický dějepis umění 

především proto, že vede k novému studiu vztahu obsahu a formy a že v obsahu uměleckého díla odkrývá nové 

polohy. Tím ovšem v nejednom směru předjímá metodu ikonologické analýzy. I když badatelé ikonologicky 

orientovaní vycházejí z koncepce symbolické formy, která měla jiné filosofické základy než Dvořákovo 

„výrazové“ chápání obsahu, přece jen hlavní zaměření a cíle klasické ikonologie, jak ji formuloval Erwin 

Panofsky, jsou velmi blízké Dvořákovým. Jde rovněž o to, pochopit umělecké dílo jako dokument 

světonázorového smyslu a včlenit je do obecných dějin ducha.“ NEUMANN (pozn. 59), s. 565; Zároveň však 

tvrdí, že: „Ikonologické bádání postihuje jen část uměleckohistorické problematiky a stává se proto spíše 

speciálním odvětvím, jež má, podobně jako historická technologie povahu pomocné vědy uměleckohistorické, 

která ovšem může značně oplodnit celou koncepci dějin umění, bude-li metodologicky využita na novém širším 

základě. Jedním z předpokladů k takovému plodnému použití ikonologické analýzy je také kritické zhodnocení 

Dvořákova vědeckého odkazu, jehož hlavní přínos tkví právě v širokém vymezení uměleckohistorických úkolů.“ 

Ibidem, s. 566. 
77

 „Na druhé straně je dosavadní ikonologie neodmyslitelným příkladem toho, jak převést některé Dvořákovy 

abstraktně obecné formulace do roviny konkrétních jednotlivin a historických dat. Směr Dvořákův a jeho další 

rozvíjení v ikonologii je pak vždy při nejmenším zdravou protivahou jednostranných výkladů jen formálních nebo 

technologických, které považují umělecké dílo jen za záležitost smyslů.“ CHADRABA 1961c, s. 609. 
78

 Takto situaci viděl Chadraba ještě v roce 1976, kdy se v českém prostředí ikonologicky pojaté studie už delší 

dobu vyskytovaly. V recenzi na zevrubnou studii Lecha Kalinowskeho o Dvořákovi pak prohlásil, že „kniha 

přichází na pomoc českému i světovému snažení o naplnění velkého odkazu: zbavit dějepis i teorii umění 

pozitivistické krátkozrakosti, jeho redukce na popisné registrování smyslových dat, na práci sice potřebnou, ale 

počáteční.“ CHADRABA, 1976c, s. 284. 
79

 Viz názor Bakošův a řady dalších badatelů, že ikonologie tehdy musela vystupovat jako specifická verze 

marxistických dějin umění jako dějin ideologie. BAKOŠ (pozn. 51), s. 351. Podobně i BARTLOVÁ (pozn. 37), s. 

10 ad. 
80

 Ján BAKOŠ, Max Dvořák’s Legacy after Ninety Years, in: Ars 2011, roč. 44, č. 1, s. 5; Jiří KROUPA, Max 

Dvořák dnes. Od duchovních věd k vědám kulturním, in: Opuscula Historiae Artium 61, 2012, č. 1, s. 9. 
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už vystupujícím v literatuře, filozofii či náboženství, se mohla dobře nabízet jako ještě 

nedokonalá, ne zcela domyšlená, avšak podnětná předchůdkyně budoucí vítězně nastoupivší 

interpretativní ikonografie. Tím, že Dvořák otevřel cestu nahlížení na umělecké dílo v širším 

kontextu a v analogii s ostatními lidskými tvůrčími projevy, neizoloval ho tak jen jako 

neměnnou kategorii, v rámci níž probíhají pouze formální změny zdůvodnitelné samy v sobě, 

ale nabídl možnost hledat smysl a obsah umění i mimo něj samé. Zde se otvírala cesta české 

ikonologii 60. let. 

Zájem o Dvořákovo dílo mělo u Rudolfa Chadraby však delší trvání a jeho příspěvky 

zabývající se Dvořákovým odkazem nelze vztáhnout jen ke vzpomínkovým akcím a 

konferencím připadajícím vždy k nějakému Dvořákovu výročí, při kterých se studie a referáty 

tohoto typu uplatňovaly nejčastěji.
81

 Je v celku pochopitelné, že Chadraba podrobně 

analyzoval Dvořáka především tam, kde se jejich metody střetávaly, kde v aplikaci na stejný 

materiál uplatňovali rozdílné přístupy. Chadraba se nebál některé Dvořákovy teze zcela 

odmítnout. Neuralgickým bodem mu u Dvořáka bylo zejména nepochopení pro Chadrabu tak 

klíčového pojmu, jaký v jeho teorii umění představoval triumfalismus a s ním spojené 

přetrvávání antických tradic v pozdějším umění vůbec. Problém nahlížení tradice ve 

vývoji umění byl tím, co mezi oběma kunsthistoriky vytvořilo největší hráz, problém, jenž byl 

Chadraba schopen promyšleně analyzovat v jedné ze svých zásadních studií s příznačným 

názvem Tradice a významovost v umění středověku.
 82

  

Rozdílný přístup obou autorů si lze snáze osvětlit, vyjdeme-li ze dvou koncepcí tradic 

v historiografii umění, jak je spolu ještě s dalšími kategorizoval Ján Bakoš.
83

 Dvořák je více 

méně ještě zakořeněn v jejím negativním pojetí, které podstatu umění shledává v originalitě, a 

tradici tedy chápe jako jeho protiklad. Chadraba ale už stojí na zcela opačné straně promýšlení 

toho, co pro vývoj umění znamená tradice, rozvinutém zejména ikonologií, kde má charakter 

neustále působícího činitele. Podle Bakoše tradice funguje jako báze, na níž každý nový 

výtvor vzniká.
84

 Tedy jen díky navázání vztahu k minulosti může být vytvořeno nové 

umělecké dílo. Tím, že Dvořák ztotožňoval triumfalismus s paganizací a přisoudil mu 

materialistický charakter, nemohl ho už pojmout jako nedílnou součást křesťanského umění, 

jím vnímaného výhradně spiritualisticky. Triumfalismus v pozitivním slova smyslu spolu 

                                                      
81

 Rovněž zajímavé a podnětné příspěvky k zhodnocení Dvořákova odkazu nabídl časopis Umění v roce 1971 

k 50. výročí jeho úmrtí. Viz Umění XIX, 1971, č. 6 nebo k 100. výročí Dvořákova narození v roce 1975. Umění 

XXIII, 1975, č. 2. 
82

 V stati publikované k výročí Dvořákova narození v roce 1975 Chadraba názorně pojednává o limitech 

Dvořákovy metody a předkládá čtenáři její možné přehodnocení na základě vlastních metodických východisek. 

CHADRABA, 1975f, s. 97-109. 
83

 Ján BAKOŠ, Prítomnosť tradície, in: týž, Periféria a symbolický skok. Úvahy o teórii dejín umenia a kultúrnej 

historii, Bratislava 2000, s. 49-59. 
84

 Idem, s. 52. 
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s antitetickou nápodobou tak, jak je definoval Chadraba, ještě Dvořák vůbec nemohl chápat. 

Stejně i přežívání antického odkazu ve středověku vnímal Dvořák podle Chadraby zcela 

chybně jen jako zpohanštění.
85

 Chadraba ve svém zájmu o triumfalismus a o jakousi 

„politickou ikonologii“ přirozeně akcentoval v raně křesťanském umění pozdní antiky jiné 

výtvarné památky než ty, z nichž vyvozoval podstatu křesťanského umění a spirituality 

Dvořák,
 86

  kterého zajímaly především malby katakomb.
87

 Je nutno také mít pořád na mysli, 

že Dvořák prodělal důležité názorové přehodnocení, než dospěl k  zjištění, že malířství 

katakomb znamená skutečný počátek „křesťanského stylu“.
88

 Nebylo by ale spravedlivé 

Chadrabova a Dvořákova stanoviska takto polarizovat. Chadraba tak, nejen že zcela 

přehodnotil Dvořáka, ukázal také, že křesťanské umění má i svou druhou tvář, stejně 

významnou jako je ta spirituální. Netvrdil tím, že by malby katakomb odpovídaly podstatě 

křesťanského umění méně než Konstantinem založené baziliky, nicméně pro výklad sociálně 

politického dějinného významu mu tato druhá tvář křesťanského umění, poukazující na pozici 

křesťanů ve vztahu k ostatním kulturám a náboženstvím, vyhovovala přeci jen lépe. 

Je zajímavé, že i přes tyto výtky vůči Dvořákovi se Chadraba neodvolával ani tak na 

výsledky bádání Josefa Strzygowského, vědom si jeho některých neakceptovatelných 

stanovisek,
89

 nýbrž jako částečnou zbraň proti Dvořákovu nedocenění těchto aspektů použil 

dílo Wilhelma Worringera, Griechentum und Gotik (1928),
90

 v němž autor sledoval 

helénistickou tradici v umění napříč staletími i světadíly z hlediska psychologie formy 

(Stilgraphologie). Některé Worringerovy poznatky Chadrabovi také potvrdily domněnku, že i 

samotné malby katakomb viděné z pohledu Dvořáka jako radikální zlom, v němž se vyjevuje 

nový křesťanský duch přehodnocující vše dosavadní, mají svou jistou tradici a vazby 

k pohanskému okolí.
91

 Avšak i Worringerova teorie všudypřítomného helénismu zapadala do 

                                                      
85

 Tyto námitky najdeme téměř ve všech Chadrabových statích, které se dotýkají Dvořákova díla. Nejzřetelněji 

vystupují v textu Tradice a významovost (CHADRABA, 1975f, s. 98), z něhož je patrné v porovnání s texty z 60. 

let, že jeho metoda zde vykrystalizovala již v poměrně pevné stanovisko. Z této pozice pak mohl upozorňovat na 

nedostatky jak Dvořákovy, tak Worringerovy či Panofského metody, ale i dalších.  
86

 Srov. zde s. 75, pozn. 252 týkající se negativní antiteze, k níž by se dalo Dvořákovo pojetí křesťanského umění 

z hlediska Chadrabovy kategorizace přirovnat.  
87

 Max DVOŘÁK, Katakombenmalerein. Die Anfänge der christlichen Kunst, in: Kunstgeschichte als 

Geistesgeschichte. Studien zur abendländischen Kunstenwicklung, Munich 1923, s. 1-40. 
88

 K tomu viz Hans H. AURENHAMMER, Max Dvořák and the History of Medieval Art, in: Journal of Art 

Historiography 2, 2012. [cit. 4.5.2013]. Dostupný z: 

http://arthistoriography.files.wordpress.com/2011/02/media_152487_en.pdf. 
89

 Přesto mu nemohl upřít průkopnictví v tom, že Strzygowski byl vůbec první, kdo se začal systematicky 

zabývat orientálními vlivy v evropském umění. Ke vztahu Chadraba a Strzygowski zde kapitola 11, zejm. s. 112-

116. 
90

 Wilhelm WORRINGER, Griechentum und Gotik.Vom Weltreich der Hellenismus, München 1928. 
91

 Nejenom to, že katakomby jako pohřebiště sloužily dalším nekřesťanským kulturám: Židům, 

novopythagorejcům, apod., ale že také jako podzemní architektura vycházely již ze staré urbánní římské tradice, 

kterou tehdy křesťané pouze přejali z hlediska jim vyhovující funkčnosti. A nakonec i styl řady maleb uvnitř lze 

http://arthistoriography.files.wordpress.com/2011/02/media_152487_en.pdf
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Chadrabova konceptu triumfalismu jen velmi omezeně, protože neobjasňovala skutečné 

významové či ideové příčiny přenosu forem a typů, a zůstala tak pouze na půli cesty.
92

 

Zaměřena na stylově-psychologické hledisko opomíjela literární významy tak důležité pro 

ikonologickou školu Panofského, pro které však už Dvořák měl značné porozumění a kterým 

Chadraba hlásící se k metodě ikonologie, přirozeně věnoval nemalou pozornost. 

I přes veškeré výhrady vůči Dvořákově nadměrnému odlišování středověku a 

antického dědictví, u něj Chadraba nakonec nalezl moment dovolující určitou rehabilitaci 

Dvořákových stanovisek ohledně antické tradice a středověkého umění, když prohlásil, že: 

„Dvořák učinil nicméně závažný krok na cestě k poznání tradicionalismu středověkého umění 

tím, že jako protiklad, ovšem absolutizovaný, jeho prvokřesťanské prehistorie označil onen 

triumfalismus veřejných monumentů římskopohanské slávy a pýchy; při veškeré své jasně 

vyjádřené nechuti k materialisticko-mocenskému, jak se domníval, smyslu oněch symbolů 

shledával Dvořák, že vyrovnání s nimi je od začátku osudovou vazbou ne-li samou raison 

ďetre křesťanského umění.“
93

  

K jiným Dvořákovým tezím nebylo z Chadrabovy strany nutné zastávat natolik 

kritický postoj jako v předchozím případě. O nich byl Chadraba naopak přesvědčen, že 

ukazují správným směrem, který si však zaslouží dalšího rozpracování. Proto tam, kde se 

Dvořák od spiritualistického pojetí přikláněl více k společensko-historickým souvislostem, 

viděl v tom jeho interpret již hluboké sociologické vyložení. Chadraba se tedy soustředil na ty 

body, ve kterých podle něj Dvořák překonával svá idealistická východiska.
94

 Tento Dvořákův 

náběh k zasazení uměleckých děl do konkrétnějšího společenského kontextu pak spatřoval 

nejzřetelněji právě v jeho posledním díle – pojednání o Dürerově Apokalypse.  

Ačkoliv tato poslední Dvořákova přednáška vyznívá v některých svých pasážích, 

například tam, kde se dotýká národnostních charakteristik umění, z dnešního pohledu již 

značně archaicky,
95

 Chadrabu na ní upoutala především její druhá část, nikoliv ony momenty, 

v nichž se Dürer jeví být Dvořákovi tvůrčím geniem, vzešlým z produchovnělého německého 

prostředí, pojednávajícím jen těžko vizualizovatelný text Janovy Apokalypsy jako celek. 

                                                                                                                                                                      
odvodit z helenistické tradice, protože dle Worringera také první křesťané v Římě pocházeli z řeckých kolonií. 

Viz CHADRABA, příloha č. 2, s. 210-211. 
92

 „Není to sice teorie formalistická, je obsahová, ale jen v omezeném smyslu, s redukcí na psychologickou 

základní tendenci smyslově-intuitivního (nikoliv racionálního) poměru vnímajícího subjektu ke světu předmětů.“ 

CHADRABA, 1975f, s. 103. 
93

 Idem, s. 106. 
94

 Zdůvodňoval to jeho smyslem kritického historismu pro skutečnost a pro zvláštnosti hmotného uměleckého 

tvoření. CHADRABA, 1961g, s. 2. 
95

 Chadraba naopak pozitivně nahlíží na Dvořákovo dialektické pojímání severského a předalpského umění, 

zejména proto, že Dvořák na rozdíl od svých předchůdců v různém poměru umění severu a jihu k antice či 

přírodě nespatřuje „kritérium hodnocení, ale jen funkci světového názoru“. CHADRABA,1971d, s. 618. 
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Poslední Dvořákova přednáška, proslovená v lednu 1921 na univerzitě ve Vídni, možná 

Rudolfa Chadrabu ještě nezaujala ani tak z hlediska metody,
96

 zaujat byl spíše konkrétním 

poznatkem, díky němuž Dvořák Dürerovu Apokalypsu básnicky označil za revoluční píseň 

namířenou proti papežskému Římu. Byla to tedy Dvořákova studie o Dürerovi, jež vzbudila 

Chadrabův zájem a snahu do hloubky porozumět obsahu výjimečného grafického cyklu, 

v němž viděl ve shodě s Dvořákem dílo přelomové, stojící na prahu dvou epoch.
97

 Stejně tak 

mu později práce symbolizovala i jistý zlom u samotného Dvořáka. Dürerova Apokalypsa 

byla totiž zcela poslední jeho prací, a Chadraba si tak mohl dovolit přisoudit i jí revoluční 

charakter mezi ostatními Dvořákovými texty. Měla tedy Dvořákova přednáška o Dürerově 

grafickém cyklu Zjevení Janova svým hlubším sociologickým vyložením naznačit nové 

směřování Dvořákovy metody bohužel však přerušené jeho náhlou smrtí?  

Hlavním důvodem, proč se Chadraba rozhodl systematicky věnovat Dvořákovu dílu, 

nemusela být jen jeho přednáška o Dürerově Apokalypse, byť mohla být prvotním impulsem. 

Dvořákovo dílo tu stálo jako metodicky to nejzajímavější, co z českého dějepisu umění 

vzešlo. Možná také proto se Rudolf Chadraba cítil být povinen věnovat mu hlubší pozornost. 

O tom svědčí i jeho vyčerpávající studie Max Dvořák a Vídeňská škola dějin umění, kterou 

publikoval ve 2. dílu Kapitol z českého dějepisu umění.
98

  Ta doposud zůstávala v rozsáhlé 

literatuře o Dvořákovi důležitým příspěvkem, znovu citovaným i v novějších studiích, které 

reflektovaly dvořákovská bádání na českém území. V závislosti na neustále rostoucím počtu 

nové literatury věnované Dvořákovi a celé vídeňské škole, který rovněž poukazuje na to, že se 

toto téma ještě zdaleka nevyčerpalo, ale naopak že zájem o něj vzrůstá a je nutné ho s každou 

nově nastupující generací historiků umění revidovat, přirozeně citace Chadrabových 

myšlenek poněkud klesá. Může to být dáno i tím, že Chadraba ve svých dvořákovských 

textech zadával podněty k rozvíjení takových otázek, které současnou historiografii dějin 

umění již tolik nezajímají. Pokud mělo Dvořákovo dílo v Chadrabově době naznačovat cestu 

k sociálně-historicky pojaté ikonologii, v dnešní době má poukazovat spíše k dějinám umění 

koncipovaným v rámci nově definovaných kulturně-historických či vizuálních studií.
99

 I když 

se všemi těmito přístupy je Dvořákova vlastní metoda v řadě bodů také v rozporu, dnes se 

jako pozoruhodné jeví zejména to, kolika možnými způsoby lze na Dvořákovo dílo nahlížet a 

                                                      
96

 Přesto tato studie manifestuje již Dvořákovu plně vyzrálou koncepci dějin umění jako výraz dobové 

spirituality, kde však ponechává umělci tvořivou roli, jež nespočívá pouze v zrcadlení ducha doby (světonázoru), 

ale také v aktivní spoluúčasti na jeho formování. Na tuto a další dichotomie v Dvořákově metodologii názorně 

poukazuje Ján BAKOŠ (pozn. 51), s. 32-33. 
97

 Jednak vyvrcholením zpracování samotného tématu Apokalypsy, které zde bylo poprvé důsledně pojato jako 

celek, na straně druhé vyvrcholením posledního článku středověkého umění. CHADRABA, 1960a, s. 265. 
98

 CHADRABA, 1987e. 
99

 Tehdy platilo její místo mezi tzv. duchovními vědami, jak je definoval W. Dilthey, dnes v rámci kulturních 

nebo vizuálních studií, jak o tom nejnověji píše např. Jiří KROUPA (pozn. 80), s. 2-11. 
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kolika způsoby může být také uchopeno a následně zhodnoceno. Chadrabovo pojetí bylo ve 

své době jednou z takových možných cest. 

Aby dokonale poznal a uchopil Dvořákovu metodu, musel se Chadraba důkladně 

seznámit i s díly Dvořákových předchůdců, učitelů a vůbec kontinuálně pojednat vývoj celé 

vídeňské školy dějin umění. Právě Chadrabův komplexní pohled na tuto vídeňskou kapitolu 

historiografie dějin umění, v jejichž počátcích vidí ještě provázanost s odkazem Johanna 

Wolfganga Goetheho,
100

  mu umožilo rozdělit ji do tří generací s tím, že samotné počátky 

školy vztáhl ještě hlouběji do minulosti. Poněkud jinak, než se dnes etapy školy člení, označil 

za první generaci Chadraba již okruh Josepha Daniela Böhma (1794-1865) jako jejího 

zakladatele,
101

 ačkoliv ten je většinou chápán pouze jako předchůdce a samotný vznik školy 

se spojuje až s jejím institucionálním ustanovením ve smyslu založení katedry na vídeňské 

univerzitě. Chadraba, ostatně jako i jiní badatelé, vždy zdůrazňoval znaleckou metodu, z níž 

škola vyrůstala. Proto za zakladatele školy považoval právě Böhma, na jehož amatérsky 

znaleckém základě škola stavěla, nikoliv Rudolfa Eitelbergera von Edelberg (1817-1885), 

který byl jejím zakladatelem až na univerzitě.
102

 Spolu s Moritzem Thausingem (1835-1884) 

mu tudíž tvoří Eitelberger reprezentanty až druhé etapy, kteří si však konečně začali klást 

otázky metody.
103

 Třetí závěrečnou generací, zastoupenou trojicí Franz Wickhoff (1853-

1909), Alois Riegl (1858-1905), Max Dvořák (1874-1921) pro něj vídeňská škola dějin umění 

vrcholí. 

Spolu s ostatními badateli zabývajícími se dílem Maxe Dvořáka si Chadraba přirozeně 

všímal také soudobých filozofických teorií, osobností a jejich přínosu pro utváření Dvořákovy 

metodologie, kam na prvním místě patřil koncept duchovních dějin Wilhelma Diltheye (1833-

1911),
104

 vliv novokantovské filozofie a další soudobé myšlenkové směry. Spolu s nimi 

zdůrazňoval zároveň Dvořákovo ovlivnění Ernstem Troeltschem (1865-1923). Revoluční 
                                                      
100

 Goetheovská tradice se ale dle Chadraby vine napříč celým vývojem školy jako její hlubinný společný 

jmenovatel. K tomu viz Rostislav ŠVÁCHA, Vídeňská škola dějin umění a architektonický prostor, in: ČERNÝ 

(pozn. 6), s. 385-386; BAKOŠ, (pozn. 51), s. 111. 
101

 CHADRABA, 1987e, s. 10. 
102

 CHADRABA, 1987d, s. 157. Chadraba přitom vycházel z rané Eitelbergerovy studie věnované Böehmovi, 

k němuž se Eitelberger jako k původnímu zakladateli školy přihlásil. Rudolf EITELBERGER VON EDELBERG, 

GesammelteSchriften. Sv. I. Cap. VIII. Josef Daniel Böhm, s. 180-227. 
103

 CHADRABA, 1987e, s. 13. 
104

 O nesprávném uchopení Diltheyovy teorie a z toho vyplývajícím nedokonalém pochopení Dvořákova 

programového hesla „Dějiny umění jako dějiny ducha“ se nejčastěji zmiňuje Jiří Kroupa: „Jak se ukazuje, 

největší nedorozumění z jeho (Diltheyovy) koncepce vyvěrá tam, kde jsou jeho „duchovní vědy“ ztotožňovány 

s Hegelovým „duchem“ anebo jakousi celostní jednotou světa. (…) A podobně jako u Diltheye i u Maxe Dvořáka 

došlo k témuž nedorozumění, když jeho žáci nazvali jeho pojetí „dějiny umějí jako dějiny ducha“. Dvořákovi 

však podobně jako Diltheyovi šlo spíše o dějiny umění jako dějiny humanity a to ještě spíše ve formě vztahu 

diskontinuity uměleckých děl ke kontinuitě humanity a lidské společnosti, in: Jiří KROUPA, Školy dějin umění. 

Metodologie dějin umění 1. Brno 2007, 195; Dále také KROUPA (pozn. 28), s. 208; Podobně možnou 

dezinterpretaci Dvořákova konceptu naznačil již dříve také Petr WITTLICH, Max Dvořák. Projev na 

vzpomínkovém večeru katedry FF UK, in: Umění XIX, 1971, č. 6, s. 612. 
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tendence Dürerovy Apokalypsy měla být Dvořákovi zřejmá právě na základě Troeltschovy 

sociologie náboženství.
105

 Svým školením estetika dokázal navíc ještě hlouběji proniknout do 

méně nápadných myšlenkových proudů, filozofických a estetických, formujících tehdejší 

vídeňskou školu dějin umění.
106

 Jeho estetická průprava mu umožnila rovněž porozumět 

některým spojitostem mezi Maxem Dvořákem a Janem Mukařovským, u něhož Chadraba 

studoval tři semestry na pražské Filozofické fakultě estetiku. Určitou paralelu v jejich díle 

nalezl v definování samého pojmu umění, o němž je dobře známo, že jej Dvořák vnímal 

výhradně historicky a že tento koncept historicity pojmu umění Mukařovský nadále rozvíjel, 

avšak už jiným směrem,
107

 který se nicméně ukázal být zvláště podnětný pro západní dějiny 

umění, jež pro sebe objevily přínos Mukařovského strukturalismu podstatně dříve než ty 

české. 

I v Kapitolách se Chadraba drží přesvědčení o přehnanosti interpretace Dvořákova 

raného a pozdního vědeckého díla jako dvou vyhrocených polarit, kdy na počátku stojí ještě 

formalisticky a imanentisticky zaměřený Dvořák, později však směřující k výkladům 

vycházejícím z dobové spirituality. Vyvarování se tohoto pohledu lze docílit podle Chadraby 

jen pečlivým čtením a detailní analýzou vlastních Dvořákových textů s vědomím, že jen ty 

zaručují skutečné přiblížení se Dvořákovu autentickému způsobu myšlení. Sám k tomu 

namnoze přispěl také tím, že několik Dvořákových rukopisů z připravovaných přednášek na 

vídeňské univerzitě ze zimního semestru roku 1915-1916 přeložil, a tak zprostředkoval české 

uměleckohistorické veřejnosti alespoň určitý další fragment z Dvořákova díla, který byl 

v roce 1971 k výročí padesáti let od jeho narození otištěn v časopise Umění.
108

 

Oproti předchozím statím, které Chadraba Dvořákovi věnoval, je ve zmíněných 

Kapitolách evidentní jistá zdrženlivost z autorovy strany neprezentovat zde toliko své vlastní 

                                                      
105

 V roce 1975 ještě Chadraba píše, že Dvořákova „přednáška o Schongauerovi (1920) a Dürerově Apokalypse 

(1921) se vlivem Troeltschovy sociologie blíží historickému materialismu.“ CHADRABA, 1975b, s. 102. 
106

 Chadraba se estetismem 18. a 19. století důkladně zabýval v rámci své disertační práce psané na olomoucké 

univerzitě, zde s. 14. 
107

 Chadraba, 1987e, s. 44. K tomu také BAKOŠ (pozn. 51), s. 115-116. 
108

 Poněkud tristně tak vyznívá fakt, že v českém prostředí dosud nebyl pořízen v reprezentativním vydání 

překlad Dvořákova zásadního spisu Idealismus und Naturalismus in der gotischen Skulptur und Malerei, který 

by byl doplněn podrobnou analýzou tohoto klíčového textu. Rudolf Chadraba se tohoto úkolu, byť by svým 

vzděláním germanisty a znalce Dvořákova díla pro to byl skvělým kandidátem, již nezhostil. Existuje sice 

překlad Dany Mentzlové v elektronické podobě, dostupný z: http://www.salon.webz.cz/salon.html [cit. 

4.5.2013], nicméně český dějepis umění  by jeho vydáním mohl splatit Dvořákovi alespoň částečný dluh, který 

vůči němu má, už proto že ho považuje za svou největší osobnost. O vztahu české uměleckohistorické vědy 

k metodologii a vlastní historiografii to vypovídá ledacos, jak již bylo naznačeno jinde. Připomeňme jen, že čeští 

památkáři takový problém s vydáváním stěžejních teoretických spisů pro oblast památkové péče nemají. 

Rieglovy, Dvořákovy nebo Sedlmayerovy texty k památkové problematice v češtině existují.  

http://www.salon.webz.cz/salon.html
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závěry, které si vyvodil na základě studia Dvořákových textů a jež se s ním rozcházejí,
109

 o to 

znatelněji zde vystupuje snaha o celkové zhodnocení Dvořákova metodického odkazu, jeho 

začlenění do vývojového rámce vídeňské školy a možnost poukázat na určité doposud jen 

málo reflektované spojitosti mezi jednotlivými představiteli této jedné z nejvýznamnějších 

metodických škol. Za pozornost stojí například Chadrabovo zasazení východisek vídeňské 

školy do tradice Goethova znalectví a především jeho přírodní filozofie v opozici 

k mechanistickému materialismu.
110

 V Dvořákově výroku o převedení Morelliho metody 

z vnějšku do vnitřku, na což upozornil Julius von Schlosser, pak vidí přímou cestu k uplatnění 

principu Gestaltpsychologie, jež ale opět poukazuje ke Goethovi,
111

 o níž však je také známo, 

že bude rozhodujícím způsobem formovat teprve metodické přístupy tzv. nové vídeňské školy 

dějin umění. Zdůraznění Goetheho, Schellinga a dalších myslitelů vytváří v Chadrabově 

studii neobyčejně celistvý obraz teoreticko-vědního podhoubí, z něhož vídeňská škola 

vyrůstala. Dodejme opět snad jen, že za tímto širokým rozhledem z  části stálo také jeho 

předchozí vzdělání v oboru estetiky a germanistiky a v té době již také dlouholeté zkušenosti 

a znalosti pramenů týkajících se Dvořáka a vídeňské školy vůbec.  

Ta se v poslední době těší vcelku nebývalému zájmu zejména ze strany anglo-

amerických dějin umění. Nejenom Rieglovy, Wickhoffovy a Dvořákovy texty, ale i mnoha 

dalších doposud spíše upozaděných reprezentantů této metodologicky značně pozoruhodné a 

výjimečně profilované školy, jsou hojně překládány do mnoha cizích jazyků. V současnosti 

vychází nespočetné studie, které pojednávají tuto školu i její osobnosti z různých pohledů. 

Jeden ze směrů dnešního bádání o Dvořákovi, který sleduje poněkud jinou linii, vidí v tomto 

představiteli vídeňské školy spíše ilustrativní případ středoevropského humanitního učence, 

jehož vědecké dílo názorně zrcadlí dalekosáhlé změny, které se odehrály v řadě sfér lidské 

kultury a společnosti od druhé poloviny 19. do počátku 20. století, a tudíž je z tohoto pohledu 

více determinováno specifickou společensko-politickou situací tehdejší doby než například 

vnitřními impulzy vycházejícími z Dvořákovy vlastní originality či gnozeologické zvídavosti. 

Osoba Maxe Dvořáka se tak stává vzorovou případovou studií v současném bádání o 

modernismu v středoevropském prostoru.
112

 Vnímání a problematizování Dvořákova díla z  
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 O těch se dovídáme až v předposledním odstavci celé kapitoly, kde jednoduše nemůže Rudolf Chadraba 

opominout, že Dvořákově pozornosti utekl klíčový fakt, a to že:„Triumfalismus jako napodobivá antiteze 

pohanského je klíčem k obsahu křesťanského umění.“ CHADRABA, 1987e, s. 55-56. 
110

 K tomu viz ŠVÁCHA (pozn. 100). 
111

 Idem, s. 23. 
112

 Viz např. poslední studie o Dvořákovi a vídeňské škole dějin umění: Matthew RAMPLEY, Max Dvořák. Art 

history and the crisis of modernity, in: Art History 26, 2003, č. 2, s. 214–237; týž, Art History and the Politics of 

Empire. Rethinking the Vienna School, in: The Art Bulletin 91, 2009, č. 4, s. 446-462; Riccardo MARCHI, Max 

Dvořák e la storia dell’arte come parte della Geistesgeschichte, in: Max Dvořák, Idealismo e naturalismo nella 

scultura e nella pittura gotica, Milan 2003, s. 107-197; Nicholas SAWICKY: Modernist paradigma after the war: 
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takto nastíněného pohledu nebylo už zcela předmětem zájmu Rudolfa Chadraby. Jeho osobě a 

dílu stál přeci jen ještě docela blízko. Chadrabovi šlo zejména o Dvořákovu metodu ve 

smyslu její platnosti pro poválečné uměleckohistorické bádání, a v počátcích proto zároveň o 

možnost jejího využití a zhodnocení v rámci své vlastní metody ikonologie. Obecně ji však 

rovněž chápal jako prostředek k zdokonalování uměleckohistorického postupu vůbec. Max 

Dvořák mu zůstal stěžejním pilířem, na jehož základech mohla dál česká věda o výtvarném 

umění stavět. Poukázal nejen na meze jeho metody, nýbrž naznačil i směr, jakým může být 

Dvořákův odkaz dále rozvíjen. Dvořák ukázal cestu, kterou se pozdější ikonologie spolu 

s Chadrabou snažila vydat, a to takovou cestou, v níž umění nemá být nahlíženo jen jako něco 

autonomního a výlučného bez vztahu ke společnosti či kultuře, nýbrž jako její součást. 

Jestliže tedy Chadraba ještě na začátku 60. let píše, že: „Světová věda o umění neudělá dnes 

krok kupředu bez odvolání k Dvořákovi nebo vyrovnání se s ním.“
113

, téměř o deset let 

později již s  promyšlenou teorií triumfalismu a antitetické nápodoby jakožto nositeli tradice, 

poučen mistrem „obsahové analýzy vývojového trendu samého o sobě“,
114

 jak Dvořáka také 

nazývá, se snaží k tomuto vyrovnání dospět rovněž cestou obsahové analýzy, ale již z 

poněkud opačného úhlu pohledu - z pohledu retrospektivního, v němž pojem tradice 

zřetězující u Chadraby další okruhy otázek, mezi něž patří téma triumfalismu či orientalismů, 

bude zastávat zcela klíčovou roli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
the case of Max Dvořák, in: Vojtěch LAHODA (ed.), Local Strategies, International Ambitions. Modern Art in 

Central Europe 1918-1968, Praha 2006, s. 47-52. 
113

 CHADRABA, 1962f, s. 7. 
114

 CHADRABA, příloha č. 2, s. 211.  
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5. ALEGORICKÝ STRUKTURALISMUS LADISLAVA CEJPA 

 

„A tak vybaven celým bohatstvím jazyka, jeho homonymitou, synonymitou, 

polysemantičností, umělými prostředky deformace jako anagramy či akrostichy, telestichy a 

podobně, dědic celé říše symbolů teologických, heraldických, přírodních i jiných, vytvářel 

umělec tkanivo alegorie, plné měňavých lesků a matoucí složitosti.“ 

(Ladislav Cejp) 

 

Je-li možné hovořit o tom, že Max Dvořák byl ten, kdo poskytl Rudolfu Chadrabovi 

podněty ohledně materiálu, jímž se měl do budoucna detailně zabývat, tím že ve své 

přednášce o Apokalypse Albrechta Dürera z roku 1921 upozornil na skrytý společensko-

ideologický kontext díla, jenž později Chadraba rozvinul jako výklad propracovaného 

alegorického pamfletu namířeného proti papežskému Římu, pak můžeme také prohlásit, že na 

straně druhé to byl Ladislav Cejp, kdo Chadrabovi na počátku dodal metodu, pomocí níž měl 

tento materiál uchopit a dopracovat se k závěrům, které vrhly na Dürerovo revoluční grafické 

dílo pozdního středověku zcela nové světlo. 

I v době tak složité, jakou představovala 50. léta, fungovala olomoucká univerzita jako 

podivuhodně stimulující a svobodné akademické prostředí, které ve svých začátcích 

disponovalo několika neméně pozoruhodnými osobnostmi z řad pedagogů, kteří zde působili 

a výrazně ovlivňovali podobu tamních humanitních oborů. Jedním z nich byl i Ladislav Cejp 

(1910-1959), filolog, překladatel, literární historik a básník v jedné osobě. Na Palackého 

univerzitě se tehdy Cejp profiloval především jako anglista. V září 1950 zde získal místo 

odborného asistenta, aby mohl vést na katedře anglické a germánské filologie semináře a 

přednášky. V roce 1953 se na stejné instituci pak habilitoval. Nicméně i jeho kariéru, tak jako 

u řady ostatních, poznamenala nevlídnost komunistického režimu, když mu krátce po 

habilitaci byly odebrány vědecko-pedagogické hodnosti. Docentura mu byla nicméně později 

navrácena a roku 1957 byl jmenován univerzitním profesorem.
115

 Je známo, že Ladislav Cejp 

vedle své literárně-vědné produkce byl plodný také jako básník. Ve 30. letech publikoval 

svou poezii pod pseudonymem Václav Suda.  Nabízí se tak paralela s jiným Chadrabovým 

učitelem, estetikem Bohumilem Markalousem – Jaromírem Johnem. O Cejpově básnické 

tvorbě se však na univerzitě příliš nevědělo.
116
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 Jiří MAREK, Ladislav Cejp, in: Zakladatelé a pokračovatelé. Památník osobností obnovené univerzity, 

Olomouc 1996, s. 30. 
116

 Širší povědomí o Cejpově vedlejší literární činnosti vešlo ve známost až po jeho smrti. V roce 1959 Ladislav 

Cejp spáchal sebevraždu. 
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Cejpovy semináře byly výjimečné tím, že na ně nedocházeli výhradně jen studenti 

anglistiky, germanistiky či bohemistiky, ale i lidé z ostatních nefilologických oborů na 

fakultě. Cejp byl v té době znám zejména jako znalec středověké anglické literatury 

s neobyčejným rozhledem po dobových středověkých reáliích, jehož přístup k literárnímu 

textu byl v mnohém invenční. Samozřejmě jeho závěry rovněž budily kritiku, často jako příliš 

odvážné nebo dokonce přehnané, a proto byly ze strany jeho kolegů chápány spíš jen jako 

možné hypotézy a některými byly odmítány zcela.
117

 Je ale patrné, že tehdy náležel Ladislav 

Cejp mezi nejinspirativnější pedagogy na fakultě. Svými výklady literárních památek dokázal 

zaujmout mnohé posluchače a motivovat je k obdobným ponorům do mnohovrstevnatosti a 

mnohovýznamovosti děl, k jakým při interpretaci docházel on sám. Panuje shoda v tom, že 

olomoucká anglistika tehdy patřila díky němu a například Jiřímu Levému mezi 

metodologicky nejprogresivnější obory.
118

 Ze vzpomínek jeho studentů taktéž vyplývá, že 

Ladislav Cejp jim byl v řadě ohledů vzorem. Představoval pedagoga, jehož metodou a 

výkladem byli mnozí okouzleni.
119

 

Ladislav Cejp byl žákem vynikajících představitelů české strukturalistické lingvistiky, 

zakladatele české anglistiky a jednoho z členů Pražského lingvistického kroužku, Viléma 

Mathesia (1882-1945) a rovněž významného jazykovědce, anglisty Bohumila Trnky (1895-

1984). Jeho ovlivnění strukturalismem bylo beze vší pochybnosti. Literární historik a Cejpův 

kolega na olomoucké univerzitě, Oldřich Králík jeho metodu označil přímo za „alegorický 

strukturalismus“.
120

 Zdůraznění tohoto faktu má svůj význam především proto, že v působení 

strukturalismu bychom mohli vidět určitou přirozenou kontinuitu nejenom od Mathesia 

k Cejpovi, ale rovněž až k Chadrabovi, o to pádněji, víme-li, že Chadraba před svým 

odchodem do Olomouce navštěvoval po dobu tří semestrů estetiku přímo u Mukařovského na 

pražské filozofické fakultě.
121

 Toto prostředí více literárněvědné (estetické a lingvistické) než 

uměleckohistorické a jeho působení na teprve rodící se metodu Rudolfa Chadraby je třeba 

vnímat jako jeden z důležitých faktorů formujících v počátcích Chadrabovo pojetí 

uměleckých děl. Není tedy bez logiky, když v Chadrabově uměleckohistorickém přístupu 
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 Jiný významný jazykovědec Zdeněk Vančura s Cejpovou metodou, hledající v každém literárním díle 

narážky na dobovou společensko-politickou situaci, nesouhlasil vůbec. Podle ní by se takto dalo prokázat 

v podstatě cokoliv. Josef VACHEK, Vzpomínky českého anglisty, Praha 1994, s. 17. 
118

 MAREK (pozn. 115), s. 30; František VŠETIČKA, Olomouc literární, Olomouc 2000, s. 25; SCHULZ (pozn. 9), 

s. 77. 
119

 Mezi ně patří například František Všetička (1932-), literární teoretik, beletrista a jeden z Cejpových žáků, 

který byl stejně jako Rudolf Chadraba ve svých počátcích formován Cejpovým přístupem. Viz VŠETIČKA (pozn. 

118), s. 25-28. 
120

 MAREK (pozn. 115), s. 30. 
121

 Mukařovskému později věnuje i studii v Kapitolách z českého dějepisu umění. Viz CHADRABA 1987a, s. 248–

263. 
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někteří silně reflektovali zejména jeho školení jazykovědné, germanistické.
122

 Nutno však 

podotknout, že formálně studium germanistiky dokončil až mnohem později než dějiny 

umění, navíc externě na brněnské univerzitě. Jeho primární vzdělání bylo estetické a 

uměleckohistorické, nicméně samotná metoda byla silně formovaná literární vědou. 

Strukturalismem, byť opět v poněkud jiné formě, byl v jedné své fázi ovlivněn i 

Václav Richter,
123

 kunsthistorik a pedagog, u něhož Chadraba absolvoval jiná svá studia, 

tentokrát skutečně uměleckohistorického zaměření. Zastavíme-li se u vlivu tak pozoruhodné 

osobnosti na Rudolfa Chadrabu, jakou z hlediska metodologie a filosofie dějin umění v 

českém prostředí představoval Václav Richter, uvědomíme si, že oba dva historiky umění 

ponejvíce pojila jakási historicko-lingvistická metoda.
124

 Chadraba ve svých vzpomínkách na 

Richterův seminář týkající se raně středověké Olomouce, který absolvoval od roku 1947, 

uvádí jako přínosné zejména Richterovy uměleckohistorické výklady o vznikání středověkých 

měst pracující s lingvistikou a etymologií pomístních názvů.
125

 Tato historicko-lingvistická 

metoda, aniž by z ní vycházející výklady musely být vázány výhradně na místní a zeměpisné 

názvy tak jako u Richtera, který se zabýval urbanismem a architekturou, byla Chadrabovi 

zcela vlastní. Sám ji přirozeně jako jazykovědec – germanista ve svých uměleckohistorických 

výkladech často používal. Místem, kde si ji však dokonale osvojil, nebyly Richterovy nýbrž 

právě Cejpovy semináře.  

Ladislav Cejp důkladně analyzoval literární díla a odkrýval v nich významy, jež se 

mohly skutečně vyjevit až po detailním jazykovědném rozboru. V rozborech jmen literárních 

postav řady alegorií nacházel sémantické a zvukové narážky na konkrétní historické 

osobnosti. Tak se například snažil prokázat, že epická báseň Johna Miltona (1608-1674), 

Ztracený ráj, byla alegorií, „za jejímiž postavami se skrývají události současné, puritánské 

revoluce a její dočasná porážka.“
126

 Porovnání s Chadrabovou interpretací Dürerovy 

Apokalypsy je zde nasnadě. Miltonův básnický epos se řadí mezi nejvýznamnější anglické 
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 Na konferenci Mezi východem a západem. Jak se v poválečném Československu psalo o výtvarném umění? 

(27.11.2012) Ivo Hlobil v polemice s Milenou Bartlovou zdůrazňoval Chadrabovo jazykovědné východisko. 

Podle něj Chadrabův přístup vyvěral z pozice germanisty. Stejný názor evidentně zastává i Ján Bakoš, viz 

BAKOŠ (pozn. 51), s. 351.  
123

 Fázi strukturalistickou v Richterově uměleckohistorickém myšlení je možné vymezit ještě do doby 

předválečné – do 30. let, která již nesouvisí s Chadrabovým studiem u Richtera na UPOL. K Richterově pojetí 

strukturalismu viz BAKOŠ, V. Richter a strukturalismus. Štruktúra a historická náhodnosť, in: týž (pozn. 51), s. 

170ad. 
124

 Zmiňuje ji i Jiří Kroupa jako jeden z Richterových přístupů v řešení uměleckohistorických otázek. Jiří 

KROUPA, „Idea“ a „ratio“ v uměleckohistorickém myšlení Václava Richtera, in: TOGNER, ed. (pozn. 34), s. 32. 
125

 „Za nadále podnětné bych považoval Richterovo spojování místních a pomístních názvů s mytologickou 

úvahou, s již zmíněným metalurgickým zřetelem, dále s kolonizačním usazením toho-onoho etnika.“ CHADRABA, 

2001c, s. 39. Metodu analogie, kterou dle něj Richter hojně v seminářích uplatňoval, viděl spíše jako 

nedostačující, neopírající se o znalost pramenů. Viz týž, s. 37-40. 
126

 Ladislav CEJP, Dvě poznámky k alegorii sedmnáctého století v Anglii, in: Sborník Vysoké školy pedagogické 

v Olomouci, 3. Jazyk a literatura, Praha 1956, s. 170. 
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literární památky
127

 a z hlediska významu pro anglickou literaturu si stojí srovnatelně jako 

Dürerova Apokalypsa pro výtvarné umění Německa. Jak Milton, tak Dürer představují 

signifikantní a tudíž reprezentativní osobnosti kultur obou dvou národů, především oba ve 

svých dílech vyjadřují názory na soudobé společensko-politické dění, jež lze shodně označit 

za revoluční. Vliv marxistické teorie tolik příznačný pro 50. léta, v té době hojně uplatňovaný 

jak u Cejpa, tak u Chadraby, je v obou interpretacích uměleckých děl zcela zřetelný. 

Cejpovi se pro jeho metodu ovšem nenabízely jen příklady z anglické literatury, s níž 

byl obeznámen nejlépe, ale i některé české literární památky, jež zjevně byly psány jako 

jinotaje. Tak se zabýval českou Alexandreidou,
128

 u níž bylo již dlouho předtím prokázáno, že 

osoba Alexandra Makedonského odkazuje k českému králi Přemyslu Otakarovi II. Cejp ve 

své systematičnosti a důkladnosti tuto tezi rozvinul a doplnil. Vycházel přitom z předpokladu, 

který si definoval již v metodice alegorie, a se kterou později Chadraba výrazně pracoval ve 

svých ikonologických výkladech, že tedy literární postava v sobě může skrývat či 

představovat vícero historických osobností najednou.
129

 V různých částech Alexandreidy 

nepoznáváme v postavě makedonského krále jen Přemysla Otakara II., ale některé další 

představitele pozdní přemyslovské dynastie, Václava II. a Václava III. Cejp alegorii chápal 

jako souvislou translaci celého uměleckého textu.
130

 Předpokládalo se, že alegorie jako 

jednolité, systematicky budované dílo obsahuje celou řadu aluzí, proto pokud v ní byla 

nalezena byť jen jedna jediná narážka, mělo být hlavním cílem badatele nalézt v ní i všechny 

možné další skryté významy, jež by pak vytvořily obraz alegorického díla jako promyšleného 

systematicky budovaného celku. 

Tímto způsobem pracoval s literární alegorií Ladislav Cejp a po jeho vzoru ve svých 

počátcích i Rudolf Chadraba. V obou případech někdy došlo ve snaze za každou cenu doložit 

všemi možnými příklady skutečnost, že dané dílo je opravdu alegorií, k určitému násilnému 

vršení argumentů, jež neměly všechny stejnou vypovídací hodnotu. Tak v případě Ladislava 

Cejpa můžeme hovořit o jeho zájmu nalézat v alegorických textech bezpočet anagramatických 
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 Dnes se již přirozeně literární věda v bádání o Miltonově Ztraceném ráji posunula o něco dále, než tomu bylo 

v době, kdy se touto literaturou zaobíral Ladislav Cejp a je již zcela běžné ho nazírat jako dílo, do něhož autor 

promítl společensko-politické problémy své doby, nemusí ale vždy jít o poněkud mechanicky a doslovně 

aplikovaný historický význam, předpokládající, že každé literární postavě musí odpovídat skutečná historická 

osobnost. 
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 Ladislav CEJP, Na okraj staročeské básně o Alexandru Velikém, in: Sborník krajského vlastivědného muzea 

Olomouc IV/1956-1958, s. 237-252. 
129

 Stejně tak i naopak. Jedna historická osobnost může mít vícero alegorických forem. CEJP (pozn. 128), s. 241; 

Týž, Metody středověké alegorie a Langlandův Petr Oráč, Praha 1961, s. 8. 
130

 Ladislav CEJP, O renesanční alegorii, in: Umění a svět. Uměleckohistorický sborník II.-III, Gottwaldov 1959, 

s. 10. 
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narážek, jimž později říkal signa.
131

 Cejp nahromadil v jednom díle často neuvěřitelné 

množství těchto, jak to Jiří Levý v doslovu k Cejpově posmrtně vydané knize o Langlandově 

Petru Oráčovi trefně nazval, „nesnadno kontrolovatelných grafických signálů“.
132

 Podobně 

Rudolf Chadraba ve snaze nalézat triumfální symboliku i tam, kde to bylo víceméně 

nadbytečné, si často vypomáhal onou lingvisticko-historickou metodou a literárními prameny, 

jež se zkoumaným materiálem z historického, místního či jiného hlediska neměly mnoho co 

společného. Avšak určitá ideová spojitost se zde při Chadrabově důkladném promýšlení dala 

vystopovat takřka vždy. Problematickým se jevilo být i to, zdali vůbec tvůrce nebo 

objednavatel opravdu vložil, ať už záměrně či nikoliv, do uměleckého díla takové množství 

významových vrstev, v jaké míře je nalézali Ladislav Cejp spolu s Rudolfem Chadrabou, a 

bylo-li možné, aby si tuto souvislost uvědomoval také člověk dané doby, v níž dílo vzniklo. 

Problematika dobové recepce uměleckého díla ze strany diváka však ještě v 50. letech v rámci 

české historiografie umění představovala otázku, na níž zatím obor nehledal odpověď. 

Každopádně Chadraba si po vzoru Cejpově velmi pozorně všímal významu a etymologie 

osobních jmen a nenechal si proto ujít žádnou z příležitostí, kde by mohl jejich rozborem 

poukázat na řadu okolností podporujících tu či onu jeho danou hypotézu. Triumfální 

symboliku tak Chadraba na základě etymologického výkladu nalézá ve jménech českých 

králů,
133

 křesťanských prvomučedníků
134

 ale i mnoha dalších světců.
135

 Dá se říci, že takřka 

neexistuje studie, v které by Chadraba tento postup neuplatnil. V některých případech se jeví 

tyto výklady jako velmi pravděpodobné, jinde se však nemohou opřít o žádné historicky 
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 „Signa na sebe upozorňují některými rysy, jež izolovaně samy o sobě nestačí k hypotéze, ale ve svém 

seskupení i soustavě jako celek mohou mít ráz zdůvodněné hypotézy.“ CEJP (pozn. 128), s. 246. 
132

 Jiří LEVÝ, Doslov vydavatele, in: CEJP, Metody středověké alegorie (pozn. 129), s. 186. 
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 Václav – Venceslaus – vincens laudem, vítězící nad chválou, podle Karlova kronikáře Jana z Marignoly, jak 

často uváděl Chadraba, viz CHADRABA, 1984c, s. 436. Biřmovací jméno, které přijal Karel IV., poukazuje 

podle Chadrabovy teze o úloze tradicionalismu v karlovském umění daleko více ke Karlu Velikému, než k jeho 

kmotru, francouzskému králi Karlu Sličnému. Na druhou stranu zase Chadrabou tolik zdůrazňované „Karlovo 

konstantinovství“ naopak upozaďuje význam císařova programového navázání na tradici Karla Velikého, jež se 

jeví jako přirozenější a logičtější. Sémanticko-symbolická úloha, tak jak o ní uvažuje Chadraba, je u obou 

Karlových předchůdců takřka totožná. 
134

 Jména typu Victor (vítěz), Laurentius (laurus = vítězný vavřín), Corona (věnec), Štěpán (stephanon = věnec). 

Ostatky těch prvomučedníků, jejichž jména měla zcela jasný vítězný význam, byly podle Chadraby 

křesťanskými středověkými panovníky také daleko více vyhledávány a ctěny. CHADRABA,  1971k, s. 38; týž, 

1967d, s. 11 a mnohé další. K tomu kriticky viz Kateřina KUBÍNOVÁ, Imitatio Romae. Karel IV. a Řím, Praha 

2006, s. 197, pozn. 97 
135

 Zejména interpretace sv. Víta jako typu vítězného světce byla pro Chadrabovu teorii o triumfální symbolice 

uplatněné ve výzdobě Staroměstské mostecké věže klíčová. Sv. Vít v Chadrabově podání s odvoláním na 

Helmoldovu kroniku odpovídá slovanskému Svantovítovi. Ten je ztotožněn se světlem, vítězstvím, sluncem a 

věštbami. Pro zdůraznění tradice jeho kultu v Čechách si pak dopomáhá tvrzením českého exulanta Pavla 

Stránského ze Zap (1583-1657), podle něhož potřásání rukou se slovy „Vítej, vítej“ ještě v polovině 17. století 

znamenalo vzpomínání na příchod Svantovíta jako Spasitele. CHADRABA 1971k, 16-17; týž  1967d, s. 10.  
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prokazatelné prameny či dobové etymologie, z nichž by mohly vycházet, a tak k nim dnešní 

badatele citující Chadrabovy závěry, musí přistupovat s určitou rezervou.
136

 

Na druhou stranu tu ale stojí jiné Chadrabovy rozbory literárních památek, vzniklé 

buď pod přímým Cejpovým vlivem nebo za doby jeho působení na katedře klasické 

filologie,
137

 které se nejeví natolik polemicky a jež zároveň přinesly zajímavá zjištění ve 

vztahu k výtvarným dílům. Sem náleží například výborná Chadrabova studie o Olomouckém 

Clipeovi,
138

 apologetickém spisu římské církve z pera nechvalně známého dominikána a 

papežského inkvizitora Jindřicha Institorise, v níž Chadraba znovu potvrdil svou tezi, kterou 

se zabýval již ve svém předchozím textu o Dürerově Apokalypse. Skrze rozbor tohoto 

olomouckého literárního pramene zajímavým způsobem dosvědčil, jak dalekosáhle platný 

význam tehdy mělo označení římské církve za babylonskou nevěstku, postavu z Janovy 

Apokalypsy, která, jak Chadraba dosvědčuje, byla v celé střední Evropě v obecném povědomí 

chápána jako obraz tehdejší zkorumpované církve. Nepříliš známý literární pramen vzniklý 

v olomouckém humanistickém prostředí tu má v Chadrabově podání stejnou vypovídací 

hodnotu a poukazuje na totožnou historickou skutečnost jako Dürerovo vrcholné grafické 

dílo. 

V Cejpově postgraduálním semináři pro rozbor uměleckého díla, jenž jednu dobu 

fungoval jako společná platforma pro uměnovědné obory, které byly nešťastným způsobem 

roku 1953 na univerzitě zrušeny, začal Chadraba také pracovat na rozboru básně Heinricha 

Heineho Das ist der alte Märchenwald! z předmluvy k jeho slavné Knize písní,
 139

 v níž 

odhaluje význam dvouvrstvé alegorie jako mýtu o umění a mýtu o civilizaci. První mýtus je 

alegorií Heinovy vlastní umělecké tvorby, v které se touží vydat po vzoru Goetheho od 

lyrické subjektivity k epické objektivitě (od hudebnosti k výtvarnosti),
140

 avšak na této cestě 

ztroskotá. Toto téma, v němž Chadraba pojednal pygmalionovský motiv v německé poezii, si 

nakonec zvolil i za námět své závěrečné diplomové práce z germanistiky na Filozofické 

fakultě v Brně.
141

 I v případě Heineho básně se Chadraba nebál podat zcela nový výklad 
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 Srov. s jakou usilovnou, až přemrštěnou snahou Chadraba nalézá vítězný motiv ve jménech takových světců 

jako je Mikuláš, Zikmund, Apolinář, kde lze triumfální význam vyvozený z etymologie jména ještě akceptovat, 

avšak u Kateřiny, Lucie nebo Kláry, Adaukta a dalších už je to značně diskutabilní. Viz CHADRABA, 1971k, kap. 

Triumfální kult, s. 40-44. 
137

 V důsledku přeměny FF UP ve fakultu společenských věd Vysoké školy pedagogické v Olomouci byl 

v letech 1956-1961 Rudolf Chadraba kmenově zařazen na katedře klasické filologie a pomocných věd 

filologických. A PU. Habilitační spis PhDr. Rudolfa Chadraby, CSc., Doklad o pedagogické způsobilosti 

z 18.4.1990, strojopis. 
138

 CHADRABA, 1959d, s. 229-235.   
139

 CHADRABA 1959e, s. 131-151. 
140

 Ibidem, s. 145. 
141

 Rudolf CHADRABA, „Die schöne Sphinx.“ - ein Schlüsselbild der Dichtung Heinrich Heines (rukopis). 1959. 

Diplomová práce. Univerzita Jana Evagelisty Purkyně v Brně, Filozofická fakulta.  
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literárního díla, které, jak už mu velela metodická průprava získaná v Cejpových seminářích, 

bylo nutno vyložit alegoricky.
142

 

Z doby, kdy Chadraba navštěvoval Cejpův postgraduální seminář, pochází zároveň 

další dvě studie rovněž publikované ve sbornících Olomoucké univerzity, které jsou ve shodě 

s předchozím textem nahlíženy prizmatem Marxovy teorie odcizení.
143

 Ve stati Schillerova 

estetická výchova a Čechovy písně otroka považuje Chadraba za společné Schillerovo i 

Čechovo východisko pojetí práce jako druhové podstaty, jako vlastní životní činnosti člověka. 

Tento tvůrčí a esteticky kladný vztah k práci je pak přímo existenciální otázkou, která stojí 

v popředí zájmu obou umělců, jak je podle Chadraby možné vyčíst z jejich textů.
144

 V jiném, 

podstatně hlubším, rozboru literárního díla, konkrétně Nezvalovy básně Historie šesti 

prázdných domů
145

 Chadraba dochází ke stanovisku, že jak v Halasově, tak v Nezvalově 

uměleckém vyjádření se skrze abstraktní básnické obrazy s nezájmem o postihnutí 

senzuálních kvalit manifestuje pocit odcizení vůči světu. Nezvalova báseň se Chadrabovi 

stává téměř programovým manifestem abstrakcionismu 30. let a to v době, kdy se podobně 

laděná poezie Halasova, po tvrdé kritice Ladislava Štolla, začíná teprve znovu vydávat a 

k jejímu skutečnému zhodnocení může dojít až v uvolněných poměrech let šedesátých.
146

  Je 

třeba upozornit také na fakt, že studie o Nezvalově básni byla napsána a publikována ve stejné 

době jako Chadrabova nejznámější práce vzešlá z působení v seminářích Ladislava Cejpa, 

Dürerova Apokalypsa. Rok 1957 tudíž představoval v Chadrabově vědeckém díle zcela jasný 

bod zlomu. V studii o Nezvalově básni i Dürerově Apokalypse již zcela vědomě a programově 

pracoval s pojmem ikonologie jako výkladem smyslu obrazů, ať už básnických či ryze 

výtvarných.
147

 

Členem postgraduálního semináře Ladislava Cejpa pro rozbor uměleckého díla byl 

Rudolf Chadraba od roku 1953 až do roku 1958.
148

 Většinou neopomínal ve vlastních textech 

                                                      
142

 Pavel Trost, který jinak považoval tento literární Chadrabův příspěvek za objevný, viděl v Chadrabových 

dvou odhalených alegorických významech ještě navázání na motiv „belle dame sans merci“. Pavel TROST, Dva 

pozoruhodné germanistické příspěvky, in: Časopis pro moderní filologii XLII, 1961, č. 1, s. 57. 
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 Tématem umění a odcizení se Chadraba zabýval již dříve. Roku 1953 za něj získal 2. cenu v soutěži 

vědeckých prací na tehdejší VŠP v Olomouci. 
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 CHADRABA, 1956b, s. 101. 
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byť jí nahlížel jen jako iniciativní odskok kunsthistorika do dějin české moderní poezie; Milan BLAHYNKA, Za 

profesorem Chadrabou, in: Obrys-Kmen. Týdeník pro literaturu a kulturu 2011, č. 6. [cit. 5.5.2013]. Dostupné z: 

http://www.obrys-kmen.cz/index.php?rok=2011&cis=16&tisk=09; dále BLAHYNKA, Komentář, in: Vítězslav 

Nezval, Básně I, Brno 2011, s. 474. 
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 Nelze tak např. plně souhlasit s tvrzením Mileny Bartlové, která odmítá považovat Chadrabu za iniciátora 

ikonologické metody v českém dějepisu umění a prvenství by raději přisoudila Jaromíru Neumannovi. Viz 

BARTLOVÁ (pozn. 37), s. 9, zvl. pozn. 35. 
148

 A PU, Habilitační spis Rudolfa Chadraby. Přehled pedagogické, vědecké a další veřejné odborné činnosti ke 

dni 23.6. 1971. 
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zmínit Cejpovu zásluhu na výsledcích svého bádání. Cejpovy semináře a jeho výklady pojmu 

alegorie byly pro počáteční práce Rudolfa Chadraby stěžejním výchozím bodem.
149

 Hledání 

alegorického či v širším slova smyslu typologického principu v umění se pak stalo 

Chadrabovým výsostným tématem.
150

 Jestliže onen alegorický princip ještě Ladislav Cejp 

hledal pouze v literárních památkách od středověku po baroko, Chadrabovým přínosem bylo 

pochopení alegorie jako určitého strukturního vzoru,
151

 motivu aplikovatelného v různých 

uměleckých odvětvích, vycházeje přitom ještě v samých počátcích promýšlení svojí metody 

z přesvědčení, že alegorický princip není něčím, co uvnitř výtvarného umění samo vzniklo, 

ale co bylo přeneseno z tradice slovesné a literární.
152

 Nebylo tedy možné zabývat se 

uměleckohistorickým materiálem a odkrývat v něm sdělení konkrétně-dobová či abstraktně-

moralizující bez provázání s psanou i nepsanou slovesností. Důraz na práci s jazykem a 

slovem, důraz na určité systémové či strukturální myšlení a pochopení významu alegorie 

v celé její mnohovrstevnatosti bylo základním vkladem Ladislava Cejpa pro dále se rozvíjející 

uměleckohistorickou metodu Rudolfa Chadraby, nebyl to pouze onen zájem nacházet v dílech 

skryté významy soudobého historicko-politického dění jako jedné z významových vrstev.  

Metodu, která se doposud uplatňovala na literární materiál a kterou si Chadraba 

osvojil právě u Ladislava Cejpa, aplikoval na výtvarné dílo, a to s nečekaným úspěchem. 

V polovině 50. let díky své práci o Dürerově Apokalypse vzešlé z Cejpova semináře nezavedl 

do českého prostředí typ Warburgovy či Panofského ikonologie, nýbrž si osvojil přístup, který 

vycházel ze sémiotických a částečně strukturalistických východisek jazykovědců a estetiků 

působících na pražské a olomoucké fakultě.
153

 Je však také možné poukázat, jak již naznačila 

Anděla Horová,
154

 na jistou paralelu mezi Cejpovou metodou „alegorického strukturalismu“ a 

Panofskeho teorií „maskovaného symbolismu“ (disguised symbolism). Obě shodně 

interpretují umělecké dílo jako záměrný alegorický kryptogram, přičemž v případě 

Panofského šlo spíše o určité zjednodušení či zpragmatičtění ikonologické metody, a tedy 
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 Např. CHADRABA 1957a, s. 1; týž, 1964b, s. 152-153. 
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na jeho komunikativní, sdělovací funkci. Jan MUKAŘOVSKÝ, Umění jako sémiologický fakt, in: týž, Studie z 

estetiky, Praha 1971 s. 111-116. 
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 HOROVÁ (pozn. 5), s. 463. 
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posun zpět, zatímco u Cejpa o pokus nahlédnout umělecké dílo z dosud málo uplatňované 

historickopolitické perspektivy ovlivněné marxistickou teorií, jež by naopak obohatila 

převážně ahistoricky či metafyzicky chápaný význam díla. 

Z předchozích odstavců snad zřejměji vyplývá Cejpův přímý vliv na počáteční 

formování uměleckohistorické metody Rudolfa Chadraby, zároveň toto hodnocení částečně 

vypovídá i o tehdejší situaci na olomoucké univerzitě, která sdružovala vědce, jejichž záběr 

nebyl důsledně podmíněn a zároveň ani omezen či determinován jejich oborovou specializací. 

Rozhodující byla metoda, která mohla být uplatněna napříč různými vědními disciplínami, 

pro různá historická období apod. Tak mohl anglista vyložit smysl staročeského literárního 

textu stejně dobře jako bohemista a naopak historik umění mohl překvapivě dobře analyzovat 

i ten materiál, jenž nebyl vůbec vizuální povahy. Rudolf Chadraba byl zakotven 

v olomouckém univerzitním prostředí, které paradoxně ještě v 50. letech nebylo sterilní a 

vybízelo k mezioborové spolupráci, jež nesla svoje plody.
155

 Samozřejmě to bylo dáno pro 

Chadrabu příznačným zájmem o problémy a otázky, které nebyly závislé na zkoumání pouze 

uvnitř jedné humanitní disciplíny, ale které se mohly jednou vynořit v památce literární, 

podruhé zase ve výtvarné, v umění vysokém i v produkci nejlidovějšího typu. Ona vynucená 

interdisciplinarita či transdisciplinarita byla navíc zapříčiněna nepříliš příznivou situací, jíž 

nastolily násilné změny v organizaci vzdělávání na univerzitě. Během nich byly některé 

fakulty a katedry úplně zrušeny,
156

 a tak nezbylo řadě oborů, které nenáležely mezi učitelské 

(zejména uměnovědných) vlastně nic jiného než „živořit“ společně. Že i tato situace, jež je z 

pohledu dějin univerzity přirozeně líčena jako katastrofální a která na jedné straně vedla 

k zániku řady humanitních oborů a následně k odchodu pedagogů na jiná akademická 

pracoviště,
157

 měla na straně druhé i určitá svá pozitiva,
158

 dokazují práce, které ještě v 50. 

letech na univerzitě vznikaly a mezi něž patří jak Cejpovy tak Chadrabovy studie.
159
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6. ZAHRANIČNÍ INSPIRAČNÍ ZDROJE 

 

„Pojem napodobivé antiteze nám tak označil jistou specifikaci triumfálního 

symbolismu a jeho praktiky. Specifikaci ovšem také oněch orientálních vlivů, pro něž 

Strzygowski, ani Worringer, ale ani Jurgis Baltrušaitis, Götz Pochat a další novější autoři 

nemají zvláštní odůvodnění; pro ně jsou to vlivy podle modelu infekce, nákazy dotykem (dvou 

kultur), ale je přece zřejmé, že ne každý „contactus“ je již také „contagio“ a že tu musí být 

ještě nějaký zvláštní důvod.“ 

(Rudolf Chadraba) 

 

Cílem následujících kapitol bude zmínit jak tematické okruhy, jimž se Rudolf 

Chadraba ve své uměleckohistorické práci soustavně zabýval a které tvoří gros jeho teorie a 

dějin umění, tak nám zde půjde také o to ve vztahu k nim upozornit na některé práce 

zahraničních badatelů, s nimiž se Rudolf Chadraba seznámil, ve své vědecké práci je určitým 

způsobem reflektoval, navázal na ně nebo je úplně přehodnotil, a které ho buď k samotným 

tématům přivedly, nebo je napomohly dále rozvíjet.  Budeme-li brát v potaz i tyto vlivy, snáze 

ozřejmíme takové klíčové termíny jako je triumfální kult, napodobivá antiteze, krotitelský typ 

či diagonála všenápravy, bez nichž se Chadrabova uměleckohistorická metoda neobejde a pro 

něž jinak v českém prostředí nenajdeme mnoho paralel. V pozadí Chadrabova díla stojí totiž 

nemalá řada inspiračních zdrojů. Jak je z výše uvedeného citátu patrné, jejich vliv na 

Chadrabovu vlastní metodu však nelze přeceňovat. Většinou sehrály iniciační úlohu, aby 

v nich mohl být jím nalezený umělecko-historický problém rozpracován do větší hloubky a 

zároveň na vyšší teoretické úrovni. Chadraba jen málokdy přebral něčí celistvou teorii nebo se 

s dílem některého z autorů zcela ztotožnil, většinou byl zaujat danou konkrétní myšlenkou, 

která se může jevit, čteme-li díla těchto badatelů v jejich celkovém rámci často i marginálně. 

V případě Chadraby se tu však jednalo o jakýsi spouštěcí mechanismus. Jeho zaujetí 

nenápadnými detaily se evidentně neuplatňovalo pouze při interpretaci výtvarných děl, ale 

obecně v literární a teoretické rovině vůbec. 

Metodu, kterou jsme zde zvolili, považujeme za víceméně legitimní způsob, jak dospět 

k pochopení a zhodnocení témat postupně nahromaděných v Chadrabově uměleckohistorické 

práci a jak postihnout jejich co možná nejvěrohodnější genezi. Vycházíme jak ze studií 

zahraničních i českých badatelů, o kterých lze s jistotou tvrdit, že je Rudolf Chadraba 

důkladně znal, citoval a určitými myšlenkami těchto studií byl, jak se budeme snažit doložit, 

značně inspirován, tak zde narazíme i na takové autory, jejichž uvedení v souvislost 
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s Chadrabovými myšlenkami bude vytvářeno víceméně na základě analogií, jež však mohou 

rovněž lépe osvětlit a pojmenovat některé otázky a problémy, na které Chadraba ve svém 

uměleckohistorickém bádání narážel.
160

  I zde se ale musíme smířit s určitou parciálností a je 

zcela jasné, že inspirační vlivy u Chadraby nelze pojmout v celé jejich šíři, nýbrž pouze 

výběrově. V práci jsme se rozhodli zdůraznit několik osobností, kterým jsme věnovali 

zvláštní kapitoly a tak je jistým způsobem z hlediska jejich vlivu na Chadrabu upřednostnili. 

Maxe Dvořáka proto, že se k němu Chadraba skutečně vracel po celou dobu své vědecké 

práce a zřejmě pro něj nikdy nepřestal být autoritou, jejíž odkaz stálo za to dále rozvíjet, už 

proto že se mu zřejmě jevil jako jeden z prvních českých historiků umění, kteří dospěli 

k názoru, že čistě formálně-stylová analýza uměleckých děl není všespásná. Ladislava Cejpa 

jako počátečního inspirátora, bez nějž by sotva Chadraba v polovině padesátých let dospěl 

k tak osobité interpretaci Dürerovy Apokalypsy. Byly to samozřejmě ale i jiné osobnosti na 

olomoucké univerzitě jako Bohumil Markalous, a mnozí další, jejichž vliv, vyjma Dvořáka, 

na Chadrabu byl přímý, zprostředkovaný osobními setkáními, a které je proto také možné brát 

v úvahu. Nicméně, co podstatným způsobem formovalo Chadrabovu uměleckohistorickou 

teorii a metodu, to byly rovněž práce zahraničních badatelů, s nimiž se měl možnost seznámit 

v takovém rozsahu, v jakém byla literatura tohoto typu dostupná v českém prostředí nebo opět 

ve skrovnější míře prostřednictvím mezinárodních konferencí a studijních pobytů. Vzhledem 

k dané tématice, kterou Chadraba sledoval a jež v českém prostředí ještě zcela nezdomácněla, 

se často inspiroval zdroji, které v okruhu českých historiků umění jinak nenašly přílišný ohlas 

a často zůstaly v podstatě nereflektované. V díle Rudolfa Chadraby, jak si ukážeme, však 

některé jinak méně známé studie zahraničních vědců, představovaly zcela zásadní materiál, na 

nějž se soustavně odvolával a jenž mu byl potvrzením, že obdobné problémy a témata 

v dějinách umění, ať už jimi byla triumfální symbolika, antitetická nápodoba či orientální 

vlivy, nenachází osamoceně, i když se to někdy v prostředí českého dějepisu umění mohlo 

takto jevit. Je třeba ale také zmínit, že některé z těchto prací nebyly v odborných a 

akademických kruzích přijaty vždy bez výhrady a jevily se někdy poněkud kontroverzně a 

jako zavádějící již v době svého vzniku a to bez ohledu na dnešní dobu, kdy jsou již v mnoha 

aspektech faktograficky překonané. V důsledku toho jsou některé Chadrabovy závěry, jež ze 

zmíněných zahraničních studií buď vychází, nebo jimi potvrzují svou pravdivost, o to snáze 

napadnutelné a vyvratitelné. Především v druhé etapě Chadrabova uměleckohistorického 

bádání, kterou zastupuje téma triumfalismu spolu s metodou srovnávací typologie a jež 
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 Viz případ Jamese Frazera, Henriho Frankforta a dalších badatelů, patřících dnes již mezi klasiky anglické 

antropologie. 
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nastupuje po jeho počátečním „dürerovsko-filologickém“ období, lze tyto inspirační zdroje 

přesněji identifikovat a spolu s tématy, která Chadrabu vybízela k jejich dalšímu 

rozpracování, také stručně představit.  

Chadraba na základě svých jazykových schopností přirozeně nikdy neměl problém 

absorbovat různorodou zahraniční literaturu a jako germanista byl vždy obeznámen 

s relevantními německými uměleckohistorickými zdroji, což mu umožňovalo oproti ostatním 

kolegům podstatně větší rozhled po současném stavu uměnovědného bádání. Obdobně tomu 

bylo i s jeho vynikající znalostí francouzštiny. Přesto však lze vypozorovat, že literatura, 

kterou cituje a jíž chápe jako stěžejní v rámci jím řešených témat, se obměňuje jen minimálně 

a můžeme shledat, že v 90. letech i později se nikterak neodchýlil od svých „evergreenů“, 

jaké citoval ještě v dobách 50. nebo 60. let. V tomto směru nám Chadraba ulehčil práci, 

máme-li sledovat vlivy, jež formovaly jeho metodologickou a tematickou orientaci. Možná to 

ale bude také tím, že přes veškeré hromadění stále nových poznatků k jednotlivým 

uměleckohistorickým problémům a památkám, tento kvantitativní nárůst informací 

z Chadrabova pohledu v důsledku jen málokdy vedl k novým zjištěním, jež by sehrála natolik 

významnou úlohu, že by přispěla ke zcela novým pohledům na dobové skutečnosti, ať už 

společenské, náboženské či politické. Vývoj bádání jistě nelze zastavit, ale otázkou je, zda-li 

takové dílčí poznatky v uměleckohistorické vědě, kam náleží neustálé zpřesňování datace 

památek, nové atribuce (a nemáme tím na mysli pouze tato zjištění spadající do metody 

znalectví) v zásadě změní nebo zcela ozřejmí podstatu uměleckých děl či  jejich zakotvení v 

dobové sociální a politické, natožpak ideové sféře. Z Chadrabovy perspektivy je možné říci, 

že přes nová historická zjištění se málokdy změnil úhel pohledu, schopnost uvádět díla do 

nových souvislostí, problematizovat ustálená schémata. Nových dílčích poznatků 

k uměleckohistorickým problémům daných děl sice za jeho dob jistě přibylo nemálo, ale 

možností, jak je řešit, viděno Chadrabovým pohledem, zřejmě zase tolik ne. I tak lze vysvětlit 

onen důvod, proč Chadraba setrvával víceméně u stále stejných zdrojů. Byl typem historika 

umění, který podstatně více domýšlel, než aby horečnatě shromažďoval fakta, a právě protože 

dnešní praxe v oboru dějin umění mnohdy vypovídá spíše o opačné tendenci,
161

 není úplně 

snadné nalézt uvnitř něj pro Chadrabu adekvátní místo. 

V zásadě bychom mohli inspirační zdroje a autory mající vliv na Chadrabovu práci 

historika umění rozdělit do dvou kategorií. Ta první narážela na stejné nebo obdobné 
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 Srov. s některými pasážemi podnětného textu Leo Steinberga: „Struktura hodnot našich věhlasných 

akademických institucí je známá. Přední místa sice stále rezervují pro génie, ale v situaci, kdy se géniů 

nedostává, prosazují metodického archiváře a toho, kdo si vyskakuje s nepodloženou hypotézou, odsunou na 

chvost třídy.“ Leo STEINBERG, Objektivnost a smršťující se Já, in: KESNER (pozn. 24), s. 289. 
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problémy jako náš autor. Například tak shodně s Chadrabou nacházela nápadně často 

východní motivy v umění křesťanského západu, aniž by je však dokázala významově 

objasnit. Uvízla tak na povrchu, nešla v podstatě do hloubky problému, a proto mohla být jen 

počáteční inspirací. „Vlivologie“ nebyla pro Chadrabu dostačující, nutné bylo hledat – a 

v tom zůstal programovým ikonologem (nikoliv ikonografem) – skutečný důvod, proč tyto 

motivy přecházely z míst jinak západoevropské kultuře dosti vzdálených. Nepřípustné pro 

jeho metodu bylo vysvětlovat ono „contagio“ pouhým kontaktem. Druhá kategorie badatelů 

již přece jen pátrala po smysluplnějších vysvětleních tohoto prastarého mocně působícího 

vlivu. I když ani s nimi Chadraba často zcela nesouhlasil a vytýkal jim mnohé (viz Erwin 

Panofsky, Alois Dempf a další), přeci jen ve výsledku měly větší dopad na to, jak on sám 

domýšlel některé uměleckohistorické problémy, i když si to nemusel vždy sám přiznat. 

Z obou dvou zdrojů Chadraba nepřeberně čerpal, někdy s větší, jindy zase s menší mírou 

kritického odstupu. 
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7. ANTITETICKÁ IKONOLOGIE ALOISE DEMPFA 

 

„Ist die antithetische Ikonologie die Begründung der Stileinheit, so beruht sie auf der 

ursprünglichen Symbolik der Schaffung jenes Bilderkreises, der endgültig bleibt trotz der 

Wandlungen, die in der Kulturentwicklung sich abspielen, und die Prägung des 

Volkscharakters oder des Kulturcharakters nicht mehr ändern.“ 

(Alois Dempf) 

 

Za pravděpodobně nejvýznamnější zahraniční inspirační zdroj,
 
bohužel v českém 

prostředí jen málo známý, jenž představoval poměrně zásadní metodologický posun v 

Chadrabově práci, lze považovat dílo Aloise Dempfa (1891-1982), nebo přesněji řečeno, 

konkrétní Dempfovu knihu – Die unsichtbare Bilderwelt,
162

 text, který vyšel roku 1959 

v Curychu a jehož název by bylo možné přeložit jako Neviditelný svět obrazů, navíc 

s dvořákovským podtitulem Duchovní dějiny umění. Tato třísetstránková studie představovala 

jednu spíše z již pozdních prací tohoto původem švýcarského katolického filozofa, teoretika a 

historika kultury působícího převážně v Německu a Rakousku. Alois Dempf byl jako 

humanitní vědec zabývající se duchovními dějinami literárně neobyčejně činný a jeho záběr 

značně široký. Dempfova bibliografie čítá na 26 monografií a přes 170 článků.
163

 V době, kdy 

publikoval Neviditelný svět obrazů, stálo za ním již rozsáhlé dílo, z něhož stojí za to zmínit 

knihu Sacrum imperium (1929), hutnou a poučenou studii o středověké filosofii dějin a státu, 

studii o Mistru Eckhartovi, Meister Eckhart: Eine Einführung in sein Werk (1934), nebo 

z pozdější doby jeho Selbstkritik der Philosophie, und vergleichende Philosophiegeschichte 

im Umriβ (1947), kritickou a komparativní analýzu dějin lidského myšlení, v níž sledoval 

poslání filozofie ve vztahu k různorodým kulturám nejenom na území Evropy ale i Asie.
164

 

Svým oborovým zaměřením tak v podstatě Alois Dempf spadal mezi filozofy dějin s tím, že 

se často ocitl také na půdě jiných, avšak spíše spřízněných disciplín, jako byla sociální 

filozofie či filozofie kultury a svým systematickým zájmem o středověké dějinné myšlení ho 

bylo možné považovat také za zakladatele středověké sociologie vědění.
165

  

                                                      
162

 Alois DEMPF, Die unsichtbare Bilderwelt. Eine Geistesgeschichte der Kunst, Zürich 1959. 
163

 Ani samotná německy psaná literatura k Dempfově osobě a dílu není nikterak vyčerpávající v porovnání 

s jeho vlastní literární produkcí. Viz Vincent BERNING, Alois Dempf: 1891-1982. Philosoph, Kulturtheoretiker, 

Prophet gegen den Nationalsozialismus,Weissenhorn 1992; Alexander LOHNER, Alois Dempf. Werkanalyse, in: 

Ekkehard BLATTMAN (ed.), Philosophenbriefe von und an Peter Wust, Berlin 2013, s. 85-89; Michael 

HOLLERICH, Catholic Anti-Liberalism in Weimar. Political Theology and its Critics, in: The Weimar Moment. 

Liberalism, Political Theology and Law, Lanham 2012, s. 17-46. 
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 Swan Liat KWEE, Systematics and Synthesis, in: Philosophy East and West 3,1953, č. 2, s. 106-107. 
165

 Sociální dimenze sehrála uvnitř německé filozofie důležitou roli. Samotný proud německé sociální filozofie 

měl pak výrazný podíl na formování sociologie vědění jako jednoho z odvětví sociologie kultury. „Ideová a 
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Z myšlenkových proudů byly Dempfovým východiskem jak novokantismus, 

fenomenologie, tak především stavěl na poznatcích sociologických škol Wilhelma Diltheyho 

(zde již zmíněného v souvislosti s M. Dvořákem), W. Windelbanda, Maxe Schelera, Oswalda 

Spenglera a v neposlední řadě Maxe Webera. Dempfovy syntézy, které se snažily pojmout 

látku vždy velmi širokou a to jak z časového tak z místního hlediska, působily jako podnětné 

a originální studie. Vzhledem k tomu, že se ale jen zřídka opíraly o rozsáhlou a recentní 

odbornou literaturu či zdroje,
166

 o to více zanechaly ve výsledku dojem spekulativní hypotézy. 

Tomu se vzhledem k Dempfově metodě, pro niž bylo přirozené, avšak z pohledu jeho kritiků 

poněkud odvážné, proplouvání mezi filozofií, historiografií a sociologií, šlo jen stěží vyhnout. 

Jistá paralela s Chadrabou se proto nabízí již v tomto ohledu. Dempfovou snahou, ještě 

zakořeněnou v idealisticko-romantické tradici, bylo překonat předchozí filosofické a 

sociologické koncepce a namísto nich ustanovit svoje vlastní všeplatné pojetí duchovních 

dějin založených na ideální typologii náboženských a politických kultur, kam by spadala 

například i orientální filozofie čínská či indická, tedy ty oblasti, v nichž Dempf nemohl být na 

slovo vzatým odborníkem a kde mu chyběla hlubší znalost daného materiálu. 

Obdobným způsobem vyzněla i Dempfova kniha o Neviditelném světě obrazů, v níž se 

pokusil na vizuální materiál zahrnující výtvarné artefakty od dob starověkých kultur Předního 

východu až po památky evropského vrcholného středověku aplikovat vlastní typologii 

duchovních dějin, které chápal především jako dějiny rozumu a dějiny institucí.
167

 V dějinách 

se vynořují různé podoby tohoto rozumu a formují „ducha doby“ (Zeitgeist) – ať je to rozum 

historický, praktický, teoretický či symbolický.
168

 Z určitého pohledu se tak  Dempf mohl 

jevit jako kantovec, který zkoumá vztah historického vědomí a čistého rozumu, někdy jeho 

                                                                                                                                                                      
metodická návaznost předchůdců sociologie vědění na německý filosofický transcendentalismus přeformovala 

jeden velký myšlenkový model sociologie vědění.“ Stanislav HUBÍK, Sociologie vědění, Praha 1999, s. 14. 
166

 Viz seznam literatury v Die unsichtbare Bilderwelt čítající sotva 70 titulů poměrně obecného charakteru, 

jehož poslední položkou je odkaz na  Kunstgeschichte als Geistesgeschichte Maxe Dvořáka, zde zkomoleného 

na „M.Dvorčák“. DEMPF (pozn. 162), s. 319-21. Stejný problém se nabízí i u jiných Dempfových děl. Srov. např. 

s kritikami: Swan-Liat KWEE (rec.), Selbstkritik der Philosophie, und Vergleichende Philosophiegeschichte im 

Umriss by Alois Dempf, in: East and West 2, 1952, č. 1, s. 85; Francis X. MURPHY (rec.), Geistesgeschichte der 

altchristlichen Kultur. By Alois Dempf, in: Theological Studies  26, 1965, č. 3 s. 449. 
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 Byť dnes slovo instituce chápeme v poněkud úzce vymezeném slova smyslu a dějiny umění s ním nikdy příliš 

často nepracovaly, v Dempfově koncepci filosofie umění ho musíme nahlížet ze sociologického hlediska, kde 

mu náleží daleko obecnější platnost. Instituce není organizací nebo pouhým účelovým svazkem, jenž stojí pod 

určitými zákonitostmi. Dempf hovoří přímo o institucionální nauce (Institutionenlehre) ve vztahu k ikonologii. 

Stylovým fenoménům lze u Dempfa porozumět pouze skrze provázanost institucí s ikonologií. Instituce, jejichž 

nositelem je inteligence jako kulturní elita, utvářejí společnost, a tudíž se promítají i do jejího světa obraznosti. 

„Nur aus der schöpferischen Kraft der Intelligenzen ist die ihnen zuzuordnende Bilderwelt 

nachzuvollziehen.(…)Die Erschlieβung der Bilderwelt der verschidenen Intelligenzen, ihres objektivierten 

Geistes offenbart ihre innere, geistige Konstitution.“ DEMPF (pozn. 162), s. 23. K tomu více kap. 

Institutionenlehre und Ikonologie, in: DEMPF (pozn. 162), s. 22-33. 
168

 Velmi zjednodušeně řečeno praktický rozum hraje klíčovou roli při přechodu od kmenových společenství 

k vyspělým kulturám, bez teoretického rozumu by se nemohla vyvíjet filozofie a symbolický rozum je podstatou 

náboženských kultur (judaismus, křesťanství, islám). 
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teorie zase vyznívala „jako obskurní směsice Tomáše Akvinského a Oswalda Spenglera“.
169

  

Důležitým východiskem mu však také zůstávaly teze Maxe Webera, Maxe Schelera či 

etnologa Dominika J. Wölfela.  

Ani Rudolf Chadraba v době kdy se s Dempfovou teorií duchovních dějin umění 

poprvé seznámil, nemohl než k ní zastat poměrně kritické stanovisko. Dokazuje to zejména 

jeho recenze v časopisu Byzantinoslavica z roku 1966, v níž měl prvně možnost Dempfovu 

rozsáhlou publikaci podrobit kritickému hodnocení.
170

 Dempfovo zdůvodnění vlastní metody 

se zdálo Chadrabovi jako příliš eklektické, mnohdy záměrně znejasněné, datace často 

pochybná, odborná literatura, o níž se opíral, naprosto nedostatečná, vítězný a sluneční kult 

jen málo zdůrazněný, a co víc, Dempf jaksi zcela opomenul aplikovat svůj zákon antiteze také 

na vztah řecko-římské a perské kultury. 

Nahlédneme-li Dempfovu knihu jako celek, jenž ale ani tak v Chadrabově hodnocení 

nevyznívá příliš pozitivně, musíme konstatovat, že předkládá poměrně odvážnou, nikterak 

nezajímavou koncepci filozofie dějin. Není však zcela filozofií umění, jak Dempf sám tvrdil. 

Koneckonců Neviditelný svět obrazů byl pro něj jen pokusem aplikovat svou již jinak 

promyšlenou filosoficko-dějinnou typologii také na vizuální materiál. Umění tak v pojetí 

tohoto katolického filozofa vystupuje jako nástroj náboženských a mocenských elit. Jeho 

estetická funkce zde nehraje žádnou roli, jakoby čistě estetické umění vlastně ani 

neexistovalo. Umění je nedílnou součástí společnosti, nemůže se z ní vyvázat a slouží tudíž 

jako ilustrace změn uvnitř ní. Proto se také slovo umění (die Kunst) zcela příznačně 

v Dempfově knize objevuje jen zřídka. Namísto něj jsou zde klíčovými pojmy - rozum (die 

Vernunft), styl (der Stil), životní síly (Lebensmächte) a instituce (die Institution).  

Z pozice tohoto socio-filozoficko-dějinného konceptu tedy Dempf nově interpretuje 

umělecké styly, jež o sobě v následujících a vůči sobě se vymezujících náboženských a 

politických kulturách vypovídají skrze dochované umělecké památky. Záměrem knihy, a 

tudíž osobité Dempfovy filozofie umění je podat konkrétní analýzu za sebou jdoucích 

kulturních období, v nichž se zrcadlí různé typy rozumu. V jeho pojetí pak ustálenost 

stylových forem poukazuje na to, že tyto stylové formy vznikly již v prvních okamžicích nově 

se rodící kultury, „že svou jedinečnou představou o bohu, jeho vztahu k člověku a představou 
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 Fritz STERN (rec.), Kritik der historischen Vernunft by Alois Dempf; Between Past and Present: An Essay on 

History by Nathan Rotenstreich, in: The American Historical Review 64, 1959, č. 3, s. 605. Srov. 

s Chadrabovým konstatováním: „Ziemlich eklektisch wirkt die Begründung der Methode. Die mythologischen 

und religionsgeschichtlichen Synthesen des Idealismus um 1800 begegnen hier einer Auslese er Lehren 

moderner Soziologie (bes. der Institutionenlehre) und Geschichtsphilosophie, Korrekturen von Spenglers 

Kulturmorphologie u. dg.“ CHADRABA 1966a, s. 392. 
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 „Die unglaublich enge Basis der Fachliteratur, das Nichtleben in der Geisteswelt der Gegenwart, die er 

sonst von einer Geistesgeschichte der Kunst aus verstehen will, ist das bei dem groβangelegten Versuch Dempfs 

am meisten Befremdende.“ CHADRABA 1966a, s. 396. 
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o světě je čitelná obraznost pro celou dobu stylu již předurčena.“
171

 Dempfova filozofie 

umění je koncipována jako dějiny stylů, které ale neinterpretuje z hlediska jejich formální 

expresivity, nýbrž v uměleckých stylech pozoruje, jak se vyjevují určité historické momenty 

(něco historicky jedinečného). Jimi jsou výhodné konstelace společenských skupin nebo to, 

co příznačně nazval životními silami (Lebensmächte): náboženství, vláda, hospodářství a 

věda. Proto bychom u Dempfa mohli hovořit spíše o kulturních stádiích než o stylových 

epochách.
172

 Z těchto konstelací se pokaždé rodí nový duch doby, který tak ukončuje spor 

životních sil. Tento neviditelný obrazový svět se svými teologickými, kosmologickými a 

antropologickými figurami, o němž Dempf ve své knize pojednává, existuje u každého 

individua v rámci lidské společnosti jako cosi zvnitřnělého, co vytváří vnitřní jednotu 

kultury.
173

 

Ikonologie, jak si ji sám definoval, byla pro Dempfa podstatou uměnovědy, naukou o 

světě obrazů, které ale nemají být chápány jako obrazy samy pro sebe, nýbrž jako ucelené 

programy. I ikonologie je Dempfovi jednou z funkcí rozumu, funkcí obrazotvornou.
174

 

Dempfův pohled na filozofii dějin a jeho sociokulturní přístup je postaven na širokých 

znalostech v oblasti práva, jeho historie, církevních institucí, teologie a dogmatiky. Každou 

lidskou kulturu vidí Dempf  jako společenství, které se zakládá na určitém právním řádu.  

Právní řád se pak vztahuje k představě božského. Vztah institucí k  určitému božskému 

obrazu je tím, co stojí v popředí Dempfova zájmu definovat vývoj a podstatu lidské 

civilizace.
175

 Bez ní by nemohl vysvětlit jednotlivá kulturní stádia dějin lidstva ani jejich 

obrazový svět, který nemůže být pochopen jinak než ve světle souvislostí toho, co je 

institucionální a založené na zákonech a toho, co je božské a tedy transcendentální. Je pak 

logické a nikterak překvapivé, že představu boha Dempf ve všech kulturách chápe především 

jako obraz nejvyššího zákonodárce. Bez pochopení vztahu institucí k představě božského 

nelze vysvětlit ani dějiny umění. Umění zůstává historickým pramenem pro poznání onoho 

neviditelného světa obrazů, tedy představ o bohu a člověku. Skrze něj můžeme porozumět 

jeho vnitřním souvislostem a nahlédnout společnost u Dempfa pojatou v každé kultuře jako 

určitou konstelaci institucí, které ji ovládají a určují. Tato historicko-politická a mocensko-
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 DEMPF (pozn. 162), s. 38. 
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 James Elkins např. ve svém příspěvku o tzv. „přehledech dějin umění“ či „příbězích dějin umění“ uvádí 

Dempfovu knihu jako jeden z možných příkladů, jak lze takové příručky psát, založený víceméně na politické 

klasifikaci, na chronologii různých forem vlády. James ELKINS, Is It Still Possible to Write A Survey of Art 

History?, in: Umění XLIII, 1995, č. 4, s. 313. 
173

 Rainer RECHT, Nachruf auf Alois Dempf, in: Perspektiven der Philosophie 9, 1983, s. 308. 
174

 DEMPF (pozn. 162), s. 22. 
175

 „Für die Galubensgemeinschaft ist das typische Gottesbild der Erlöser, für die Bildungsgemeinschaft der 

Schöpfer und ewige Künstler, der artifex aeternus, der Demiurg, der Stifteer der Weltordnung, und für die 

Rechtsgemeinschaft der ewige Gesetzgeber der zeitlichen Reichsgesetzes.“ DEMPF (pozn. 162), s. 24. 
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právní rovina výkladu kulturních dějin na příkladu výtvarných památek zřejmě konvenovala i 

Chadrabovu zaměření. Ten se tehdy snažil svou ikonologii obohatit o podobná hlediska. 

Můžeme tak říci, že v Dempfově knize částečně nalezl to, co hledal a co postrádal v prostředí 

klasických dějin umění, jakýsi druh politické ikonologie, z něhož si však ve výsledku, jak sám 

tvrdil, odnesl vlastním přehodnocením a adaptací pouze myšlenku antiteze jako dialektického 

principu ve věčném zápase a střídání se náboženských a politických kultur. V čem tedy tkvěla 

podnětnost Dempfovy knihy pro další metodologické směřování Chadrabovy 

uměleckohistorické práce?  

Pro začátek je třeba vycházet z Dempfova určení podstaty stylového fenoménu. Ten 

lze pochopit jen na základě rozlišení mezi třemi vysoce vyvinutými vládcovskými kulturami 

starověku, které můžeme chápat jako kultury politické a mezi třemi kulturami zakladatelských 

náboženství. Přičemž žádná z těchto vyspělých kultur nemůže vzniknout  bez toho,  aniž by 

nebyla založena na posvátném právu. Zatímco v  politických kulturách hraje důležitou roli 

představa právoplatného krále nebeského i pozemského světa a je charakterizována 

polyteismem, kultury zakladatelských náboženství naopak charakterizuje přísný monoteismus 

a představa božského zvěstování zprostředkovaná prorokem. Za tři politické vyspělé kultury 

Dempf považuje starověkou Babylonii, Egypt a řecko-římskou kulturu. Zakladatelská 

náboženství proroků tradičně reprezentují judaismus, křesťanství a islám. Žádná z těchto 

kultur by se ale nebyla konstituovala, pokud by vůči jí předcházejícím kulturám, neuplatnila 

tzv. antitetickou ikonologii. Tento Aloisem Dempfem nově ustavený a pro Chadrabu zcela 

klíčový pojem je zde třeba chápat jako dialektické odpoutání se od předchozí kultury za 

pomoci „světa obrazů“. Ty nejstarší a nejstálejší symboly uvnitř každé kultury vznikají jako 

antiteze k nepřátelsky a mocně se jevící obraznosti jiných kultur. Umělecké styly je nutno 

tedy číst jako vyjádření antitetické obraznosti. Nově nastupující kultura musí výrazové 

prostředky jí předcházející kultury natolik dobře ovládat, aby s nimi dokázala vyslovit něco 

jiného, než jimi vyjádřila kultura předchozí. Bez znalosti kultur minulých – jejich 

náboženského a právního systému – nelze správně analyzovat ani ty současné. Viditelný 

umělecký svět je toho pak Dempfovi přímým dokladem. 

Jako se judaismus vyhraňuje vůči kultuře babylonské a egyptské, tak se také 

křesťanství staví proti judaismu a kultuře řecko-římské. S tímto vědomím se mohou také 

křesťané nazývat třetím pokolením – tertium genus, rodem z pohanů a Židů a následující po 

pohanech a Židech. Výraz tertium genus, známý již od Tertulliana, který ho ve své době 

chápal spíše ještě jako hanlivé označení pro nově se formující společenství křesťanů, jak 
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vyplývá z jeho spisu Ad Nationes,
176

 z pozice Dempfovy interpretace však velmi příhodně 

charakterizuje vztah křesťanů k židovské a řecko-římské tradici, z níž sice vyrůstá, ale vůči 

níž se zároveň zcela vědomě vyhraňuje. Toto prohlášení se za tertium genus vyplývá 

z konkrétní historické situace. Právě v oné době si křesťanství uvědomilo samo sebe jako 

nový životní řád, křesťané si uvědomili svůj vztah k celkové skutečnosti a ke smyslu celého 

života.
177

 Rudolf Chadraba tento pojem záměrně převzal a užíval jej v návaznosti na teorii 

antitetické ikonologie pokaždé tam, kde se snažil o stručné objasnění vlastního konceptu 

napodobivé antiteze a vždy s odvoláním na Dempfovu knihu.  

Antitetická ikonologie Aloise Dempfa tedy vzbudila u Chadraby zájem o domyšlení 

vlastní teorie uměleckého vývoje, jehož podstatným projevem se měla stát takzvaná 

napodobivá antiteze či antitetická nápodoba. U Dempfa se s takto formulovaným pojmem 

ještě nesetkáme. Až Chadraba jej do zdejší uměleckohistorické terminologie zavedl poté, co 

měl možnost, jak sám přiznal,
178

 Dempfovu  antitetickou ikonologii přehodnotit, to ale také 

znamená obohatit o poznatky jiných autorů, a tento osobitě transformovaný koncept začlenit 

do jím nově vymezeného okruhu triumfální symboliky. Antitetickou ikonologii tohoto 

původem švýcarského filosofa dějin ale nelze ještě plně ztotožňovat či zaměňovat 

s Chadrabovou antitetickou nápodobou, i když z výše uvedeného snad blíže vyplývá, že 

Dempfova idea antiteze chápaná jako reakce jedné kultury na druhou, za pomocí níž se sama 

identifikuje, sehrála pro Chadrabovo domýšlení tradicionalismů ve výtvarné kultuře 

středověku klíčovou úlohu. Ačkoliv Chadrabou ustanovený termín napodobivé antiteze by 

bez inspirace Dempfovou antitetickou ikonologií jen stěží vznikl, je nutno říci, že Dempfova 

teorie antiteze ještě vůbec nebyla magická a také bez ohledu na Dempfovu filozofii dějin, 

nahlíženou daleko spíše právně-historicky než mocensky, Chadraba antitezi teprve následně 

spojil s tím, co považoval pro objasnění významovosti středověkého umění za stěžejní – tedy 

s triumfalismem.  
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 TERTULLIANUS, Ad Nationes, I, 8, 11-13: „Sed de superstitione tertium genus deputamur, non de natione ut 

sint Romani, Iudaei, dehinc Christiani. Vbi autem Graeci? Vel si in Romanorum superstitionibus censentur, 

quoniam quidem etiam deos Graeciae Roma sollicitauit, ubi saltem Aegyptii, et ipsi, quod sciam, priuati 

curiosaeque religionis? Porro si tam monstruosi, qui tertii loci, quales habendi, qui primo et secundo 

antedecunt?“   
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 DEMPF (pozn. 162), s. 51. 
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 „Pojem napodobivé antiteze získávám adaptací a přehodnocením z knihy Aloise Dempfa, Neviditelný svět 

obrazů,…“ CHADRABA, 1975f, s. 107. 
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8. TRIUMFALISMUS A TEORIE NAPODOBIVÉ ANTITEZE 

 

 

„Vyvstává pak otázka celkového významu triumfalismu ve středověku jako něčeho, čím by 

studium tradice a významovosti v této umělecké epoše mělo vlastně začínat, nikoli končit nebo 

se okrajově vyskytovat jako tomu bylo dosud.“ 

(Rudolf Chadraba) 

 

Dříve, než se začneme podrobně věnovat důsledkům toho, čím vším obohatily pohled 

na dějiny umění Chadrabou nově nastolené termíny, jež uvozují tuto kapitolu, nebo v jakém 

vztahu vůči sobě byly,
179

 bude vhodné si také blíže ozřejmit, co pro Chadrabu zejména ten 

první a zastřešující z nich vlastně znamenal a jakým způsobem jej používal.
180

 V 

nedostatečném objasnění podstaty tohoto klíčového pojmu by také mohl spočívat hlavní 

kámen úrazu častého nepochopení jeho výkladů. Vždyť nejednou si Chadraba stěžuje na to, 

že samotný pojem triumfalismu je v uměleckohistorickém prostředí příliš banalizován a že 

historici umění jej odmítají začlenit do vlastní oborové terminologie. Nemálo zajímavá by pak 

byla už sama exkurze k etymologii slova triumf a jeho genezi, což by však přesahovalo rámec 

této práce.
181

 Obecně však můžeme říci, že v dnešní době, a míníme tím i dobu, kdy tímto 

                                                      
179

 Z Chadrabových někdy až zbytečně komplikovaných formulací není, i když se o to autor na několika místech 

pokusil, vždy zcela čitelný a jasný vztah mezi tím, co je triumfalismus a tím, co znamená antitetická nápodoba. 

Oba termíny někdy až příliš splývají, protože pro Chadrabu by jeden bez druhého nebyly vysvětlitelné: „druhy 

triumfálního typu v rámci antiteze lze uvést v systém a vývojové řady. Stejně dobře by to mohlo být obráceně.“ 

CHADRABA,1968a, s. 314. Jinde je napodobivá antiteze: „jistou specifikací triumfálního symbolismu a jeho 

praktiky.“ CHADRABA, 1975f, s. 106. Triumfalismus Chadrabovi splývá s napodobivou antitezí také proto, že v 

antice napodobování in triumpho  považuje za této době nejvlastnější a nejpopulárnější doklad antiteze. 

CHADRABA 1968a, s. 314. Obecně však lze říci, že antitetická nápodoba je u Chadraby prostředkem k vyjádření 

triumfální symboliky; je součástí triumfu, jednou z možných strategií. Viz Triumfální umění, in: CHADRABA, 

1975b, s. 537.  
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 Teorii triumfu a jeho významu se Chadraba věnuje na mnoha místech svých studií, nejzevrubněji v kap. 

Triumfální kult, in: CHADRABA, 1971k, s. 35-61; dále CHADRABA, 1975f, zejm. s. 397-98. 
181

 V tomto případě odkazuji na práci Henka S. Versnela, v níž se autor snaží vystopovat původní význam a 

vývoj slova triumf (triumphus), jež není latinského původu. Jeho počátky nachází v novoročních svátcích 

pořádaných v dnešní oblasti Malé Asie k oslavě návratu místního každoročně se znovuzrodivšího božstva. Podle 

něj je svátek později nezávisle na sobě převzat Řeky a Etrusky. Řekové tak používají zvolání θριαμβεύω 

(thriambeuó) při oslavách boha Dionýsia, zatímco Etruskové rituál napodobují při novoročních oslavách jejich 

hlavního božstva Voltumny (Tinia), kde je samotný rituál navíc spojen s institucí krále a takto pak slaven i mezi 

Římany. Primárně tedy oslavuje každoroční návrat boha ztělesněného ve vladaři jako nositele vítězství, štěstí a 

nadpřirozené síly. Později je triumfátor v Římě charakterizován jako Jupiter a jako král. H. S. VERSNEL, 

Triumphus. An Inquiry into the Origin, Development and Meaning of the Roman Triumph, Leiden 1970, 

k etymologii termínu s. 11-55. Proti některým Versnelovým závěrům lze však mít námitky a v okruhu badatelů 

zabývajících se antickou kulturou nebyly přijaty bez výhrady. Viz např. Morton SMITH (rec.), Triumphus. An 

Inquiry into the Origin, Development and Meaning of the Roman Triumph by H. S. Versnel, in: American 

Journal of Archeology 76, 1972, č. 2, s. 243-44; R. M. OGILVIE (rec.), Triumphus. An Inquiry…, in: The 

Classical Review, New Series 23, 1973, č. 1, s. 75-77; Domenico MUSTI (rec.), Triumphus. An Inquiry…, in: The 

Journal of Roman Studies 62, 1972, s. 163-166; K pojmu triumf srov. též Margaret Ann ZAHO, Imago 

Triumphalis. The Function and Significance of Triumphal Imagery for Italian Renaissance Rulers, New York 

2004, s. 7-25. 



- 59 - 

 

pojmem obohacuje českou uměnovědu také Chadraba, je triumfalismus, je-li vztahován ke 

křesťanské tématice, stále chápán převážně pejorativně až negativně. Tam, kde se hovoří o 

pokoře a poníženosti, zní slovo „triumf“ přinejmenším nemístně. Lze tedy shledat, že soudobé 

křesťanské teologii „triumf“ vlastní není a stále si sebou nese kvalitu něčeho doslova 

antikřesťanského, co bylo ještě předtím tak mocně spojeno s ryze pohanskými kvalitami 

zejména ve vztahu ke kultu římských císařů. Za této okolnosti nebylo jednoduché přesvědčit 

ostatní badatele, že právě pro vystižení podstaty tohoto umění, má být použito termínu, který 

si s sebou nese konotace, jež jsou křesťanskému myšlení v podstatě cizí.
182

 V takovém 

pojmenování věcí byl Chadrabův postoj vskutku odvážný, až nietzscheánský. Pro něj však 

mělo středověké křesťanské umění a myšlení svá vlastní pravidla, která se nutně nemusí 

shodovat s dogmatikou soudobé teologie a také proto, že síla tradice závazných obrazových 

typů je zakořeněna podstatně hloub než nynější myšlenková dogmata. Je statičtější a více 

vázanější na svoje obrazové předchůdce či vzory, které Chadraba vyvozením z Dempfovy 

antitetické ikonologie nalézá v umění pohanských Římanů anebo Peršanů. Navíc triumfální 

symbolika dle Chadraby jako součást uměleckého díla, netvoří ještě zdaleka celý jeho 

obsah,
183

 celá problematika je tudíž poněkud složitější. Jako jisté se však jeví, že způsob, 

jakým je triumfalismus chápán a interpretován křesťanskou vírou dnes, není možné uplatnit v 

rámci Chadrabovy metody.
 184

 V ní nabývá tento pojem zcela odlišných kvalit.   

Nebude-li triumfalismus spojován pouze s hodnotami válečnými či ryze světskými a 

překročíme-li tak práh fyzického, potom „metafyzika triumfu“, spojení, které Chadraba 

nejednou použil, nebude znít jako oxymóron. Ačkoliv se totiž triumf později proměnil ve 

znamení vojenského vítězství a stal se nedílnou součástí ceremonií k oslavě římských císařů, 

lze přirozeně doložit, že ještě předtím byl spjat s prastarými náboženskými kulty a rituály, v 

nichž takto vymezená polarita mezi posvátným a profánním, jak ji vytyčil teprve člověk 

moderní doby, vůbec neexistovala, a tudíž se lze zcela právem domnívat, že pojem „triumf“ 

byl z těchto kultů a rituálů také odvozen.
185

 Triumfální symbolika ve svých počátcích, tak 

jako každá jiná symbolika, nebyla výhradně světskou záležitostí a v Chadrabově teorii se 

                                                      
182

 Cizí jsou samozřejmě jen zdánlivě. Viz pojem Ecclesia Triumphans, označení pro ty, již zvítězili nad hříchy a 

jsou součástí vítězné církve. Termíny ecclesia triumphans a ecclesia militans jsou tradičně připisovány papeži 

Klementu V. v dopise z roku 1311 králi Filipu IV. Viz Jacek KOWZAN, Ecclesia triumphans, in: Robert E. BJORK 

(ed.), The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol.  2 (C-J), Oxford 2010 s. 532; K chápání pojmu ecclesia 

triuphans a militant ve středověku viz Ruth HORIE, Perceptions of Ecclesia. Church and Soul in Medieval 

Dedication Sermons, Turnhout 2006, zejm. s. 61-75. 
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 CHADRABA, 1975f, s. 397. 
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 Srov. např., jak s pojmem zachází dnešní křesťanská teologie. „Triumfalismus je vlastně sekularizací 

eschatologické vize církve.“ Tomáš HALÍK, (In)tolerance v pohledu teologa a religionisty. Příspěvek přednesený 

na Mezinárodní vědecké konferenci (In)tolerance v evropských dějinách 18.6.2009. [cit. 23.8.2013]. Dostupné z: 

http://www.vlada.cz/assets/urad-vlady/udalosti/konference/Intolerance_Halik.pdf.  
185

 K tomu bohatá literatura, zde viz pozn. 181 a 194. 

http://www.vlada.cz/assets/urad-vlady/udalosti/konference/Intolerance_Halik.pdf
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ukazuje, že důrazné odlišování profánního a sakrálního činí jen potíže také proto, že ani 

antitetické osvojování a překonávání typů se těmito pravidly neřídí. Jako si římští imperátoři 

přisvojovali symboliku pohanských božstev, tak si posléze osvojili symboliku těchto 

imperátorů i křesťané pro vlastní výtvarnou kulturu, což je myšlenka až na určité výjimky
186

 

v zásadě všeobecně přijímaná, od určitých dob navíc stále více prohlubovaná a ozřejmovaná 

badateli specializujícími se na vývoj raně křesťanského a byzantského umění, jako byl Kurt 

Wietzmann, Ernst Kitzinger či André Grabar ale i další, kteří tak zároveň upozorňovali na to, 

že se žádná nově formující náboženství či jiná společenská uskupení nemohou zcela odpoutat 

od obrazového světa kultur, z nichž vzešla nebo v jejichž prostředí vyrůstala, ať už se proti 

nim vyhraňují jakýmkoliv způsobem. Zdá se však, že ani toto konstatování nebylo pro 

Chadrabu ještě dostatečným zdůvodněním problému přežívajících triumfálních tradic 

v evropském západním umění, jímž se měla stát teprve teorie napodobivé antiteze. 

Nahlédneme-li ještě do současného stavu bádání ve vztahu k triumfalismu, můžeme 

konstatovat, že vymezení Chadrabou a dalšími badateli, například již zmíněným André 

Grabarem,
187

 takového tematického okruhu, jakým je téma triumfalismu, nepředstavovalo pro 

uměleckohistorickou ikonografii slepou uličku,
188

  o čemž svědčí dnes stále rostoucí počet 

nejen drobnějších analytických studií, ale i rozsáhlých syntetizujících monografií, jež 

triumfální symboliku pojednávají z různých pozic.
189

 Nepřekvapí detailní rozbory antického 

římského triumfalismu,
190

 jež tvoří nezbytnou základnu pro pochopení vývoje tohoto tématu a 

přebírání jeho motivů i v rámci dalších epoch, stejně tak jako triumfalismu renesančního.
191

 

Křesťanský středověký triumfalismus s ohledem k již výše zmíněným problémům však 

zastává poněkud specifickou roli. Triumfální symbolika ve středověku byla dlouho dějepisem 

umění spíše přehlížena. Myšlenkou spojit s ním křesťanský středověk se u nás ani jinde 

mnoho historiků umění systematicky nezaobíralo. Dnešní dějiny umění však neopomíjí ani 

tento pohled, jímž nahlížel českou středověkou kulturu soustavně od konce 60. let u nás zprvu 
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 Např. Thomas F. MATHEWS. The Clash of Gods. A Reinterpretation of Early Christian Art, Princeton 1993. 
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 Srov. jeho „sémantické pole triumfu“. André GRABAR, Christian Iconography. A Study of Its Origins, London 
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 Pouze výběrově: Mary BEARD, The Roman Triumph, Cambridge 2007; Tanja ITGENSHORST, Tota Illa Pompa. 

Der Triumph in der Römishen Republik. Hypomnemata:Untersuchungen zur Antike und zu ihrem Nachleben, 

Göttingen 2005; Ida ÖSTENBERG, Staging the World. Spoils, captives and representations in the Roman 

triumphal procession, Oxford 2009; VERSNEL (pozn. 181). 
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 Roy STRONG, Art nad power. Renaissance festivals 1450-1650, Berkeley 1984; ZAHO (pozn. 181). 
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jen Chadraba.
192

 Nezávisle na něm naráží na problematické uchopení středověkého 

triumfalismu někteří zahraniční vědci mnohdy teprve dnes, vědomi si odmítavého postoje, 

s jakým byl triumfalismus, obecně považovaný za světské starořímské téma, začleňován do 

křesťanské ikonografie. Kladou si také stejné otázky, jaké stály před Chadrabou téměř před 

padesáti lety, což skvěle dokládá například studie Roberta Baldwina,
193

 který svou práci spíše 

než na originalitě vlastních myšlenek založil na znalosti rozsáhlé literatury týkající se 

tématiky triumfalismu v umění, kterou sleduje až dodnes a jež Rudolfu Chadrabovi v takové 

šíři nebyla ještě bohužel dostupná. Dotýká se stejných otázek či historických momentů jako 

Chadraba a ve výsledku, byť nedochází k tak vyhraněnému názoru na přejímání triumfálních 

symbolů, u Chadraby zdůvodněném napodobivou antitezí, jinak s pohledem českého historika 

umění až překvapivě souzní. V Baldwinem sestavené bibliografii k trumfalismu navíc 

Chadraba zastává více než čestné místo.
194

 Ve středověké sekci je vedle již zmíněného 

Andrého Grabara zastoupen největším počtem titulů a lze ho tedy považovat přinejmenším 

v středoevropském a bezpochyby jistě v českém prostředí za průkopníka v bádání nad 

specifickým tématem přežívajících antických triumfálních motivů ve výtvarném umění 

pozdějších dob.
195

 

Vraťme se ale od takto obecně vytyčené problematiky a zhodnocení triumfalismu zpět 

k jeho nejpříznačnějšímu projevu, který Chadraba na základě Dempfovy knihy definoval jako 

napodobivou antitezi. Již zmíněná magická nápodoba byla důležitým obohacením a 

rozšířením myšlenky antiteze především proto, že funkci magicko-symbolickou stále více 

považoval Chadraba za jedinou a nedělitelnou,
196

 víru v magickou moc objektu potom za 

                                                      
192

 Chadrabův mimořádný akcent na triumfální symboliku spojený s vydáním jeho knihy o Staroměstské 

mostecké věži vzbudil poměrně záhy mezi českými kunsthistoriky zaslouženou pozornost a mnohé podnítil 

k tomu, aby triumfální motivy sledovali také v okruhu dvorského umění Vladislava II. Jagelonského či 

Ferdinanda I. Habsburského, jak to např. učinila Jarmila Vacková s Jiřinou Hořejší., což se ale následně ukázalo 

jako více než problematické. Např. Jarmila VACKOVÁ, O symbolice triumfu v naší a zahraniční literatuře, in: 

Umění XXIV, 1976, č. 4, s. 377-382; Jiřina HOŘEJŠÍ - Jarmila VACKOVÁ, Kniha o pozdně gotickém umění 

v Čechách. Dialog s autorským kolektivem, in: Umění XXVII, 1980, č. 6, s. 519-536.  
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Tidskrift LIX, 1990, č. 4, s. 225-242. 
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Bibliography of the Literature on Triumph, in: Barbara WISCH - Susan MUNSHOWER (ed.), Triumphal 

Celebrations and the Rituals of Statecraft, University Park 1990, s. 358-385; Existuje rovněž rozšířená recentní 

verze této bibliografie. Viz Robert BALDWIN, A Revised bibliography of the Literature on Triumph, 2008. [cit. 

25.8.2013]. Dostupné z:  

http://www.socialhistoryofart.com/Biblios/Baldwin%20%20Bibliography%20of%20Triumph%201.DOC. 
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 Stojí za zmínku, že problematiky triumfalismu se v českém dějepisu umění dotkl již v roce 1914 Karel Chytil 

v jedné ze svých přednášek, kterou věnoval ikonografickému vývoji motivu triumfálního průvodu v čele s 

Kristem. Karel CHYTIL, Tiziánův „Triumf víry“ a jeho český variant, in: Ročenka Kruhu pro pěstování dějin 
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 Symbol, in: CHADRABA, 1975b, s. 499. 

http://www.socialhistoryofart.com/Biblios/Baldwin%20%20Bibliography%20of%20Triumph%201.DOC


- 62 - 

 

určitou dějinnou konstantu, která se projevuje již v umění od paleolitu a trvá minimálně do 

středověku. Tak antiteze nabyla nové kvality, rozšiřující ji o dimenzi antropologickou na úkor 

Dempfovy dimenze převážně socio-politické. Ukážeme si dále, jakým způsobem přistoupila k 

Dempfově antitetické ikonologii magická kvalita, která založila teprve Chadrabovu teorii 

napodobivé antiteze. Předtím je tedy třeba konstatovat, a tak tomu bude i v jiných případech, 

že Dempfova kniha byla pro Chadrabu inspirativní pouze částečně. Rozhodně se neztotožnil 

s jeho světodějinným schématem. Dempfův přístup mohl být sice Chadrabovi v ledasčems 

blízký a sympatický, už protože funkci umění a stylu nahlíželi v řadě aspektů obdobně,
197

 

výsledně však nemohl Dempfovu teorii jako ucelenou koncepci bezvýhradně přijmout.
198

 

Zřejmě díky ní si však uvědomil, že princip antiteze může představovat něco víc než jen jednu 

ze složek dialektického procesu v rovině filozofické nebo součást typologické metody 

v rovině uměleckohistorické. Napodobivá antiteze neměla být něčím hegelovským, co by 

bylo živeno samo ze sebe a spočívalo jen v jakémsi vnitřním vývoji. Měla představovat 

zákonitý historický jev zakládající se na konkrétních dějinných situacích a působící tak jako 

specifická forma tradice, tedy toho, co zpřítomňuje minulost v současnosti. Motiv antiteze 

Chadraba nevztáhl pouze synchronně na jednotlivé případy uměleckých děl, ale ve shodě 

s Dempfem v podstatě vytvořil vlastní teorii stylu či spíše koncept vývoje umění jako dějin 

typů: „Křesťanské umění je celé antetypem pohanského, nejen antického řeckořímského, ale i 

orientálního umění, vytváří k němu napodobivou antitezi za magickým účelem přisvojení si 

mocného symbolu protivníka, a tím i jeho moci.“
199

 

Měl-li v úmyslu Chadraba dál pracovat s  teorií triumfalismu a v rámci ní také se 

strategií antitetické nápodoby, jak si ji odvodil od Dempfa, musel tuto problematiku pojmout 

celistvě a vystopovat také její předstupně. Za přispění několika teorií a studií, zejména pak 

myšlenky, na níž prvně narazil v knize Herberta Reada - Icon and Idea,
200

 která v tomto 

ohledu zapůsobila obdobně podnětným způsobem jako Dempfův Neviditelný svět obrazů, 

dospěl Chadraba k názoru, že za takový možný předstupeň triumfalismu lze považovat motiv 

zkrocení, který se, projevuje v konkrétních kompozičních typech.
201

 Jestliže antitetická 

nápodoba měla fungovat především v umění již vyspělejších a tedy hierarchicky 
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 V případě ani jednoho z autorů se však terminus technicus „styl“ příliš nehodí. Dempf a následně i Chadraba 
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strukturovaných společnostech, krotitelské schéma naopak bylo možné uplatnit v kulturách 

podstatně starších, často ještě předliterárních. Chadraba tak, aniž by si to možná sám plně 

uvědomoval, převzal pro svou teorii magické antitetické nápodoby teze, jež mají svůj původ v 

anglické antropologické tradici, formující se od 19. století, z níž vycházel i Herbert Read. Ten 

se konkrétně  v jedné z kapitol výše uvedené knihy zabýval rozdílnou podobou paleolitického 

a neolitického umění.
202

 Předmětem jeho zájmu pak bylo objasnit příčiny této změny, které se 

snažil nalézt, jak podtitul naznačuje, v procesu vývoje lidské psychiky. Základní myšlenkou 

knihy pak byla poměrně odvážná teze o tom, že umělecký projev, v němž se lidské myšlení 

uskutečňuje, vždy předchází verbalizovanému myšlení. Jak sám Read konstatoval a neustále 

zdůrazňoval, jeho dějiny umění byly přesným opakem toho, co nazval Max Dvořák 

„Kunstgeschichte als Geistesgeschichte“. Obrácením Dvořákova hesla naruby – tedy 

„Geistesgeschichte als Kunstgeschichte
“203 

– analyzoval dějiny myšlení jako dějiny 

uměleckého vývoje a tím, co dle jeho teorie stálo na počátku, byl obraz. Slovo následovalo až 

později a rozvoj lidského vnímání vnější reality se odehrával právě v tomto pořadí. Avšak tato 

jinak zásadní teze celé knihy, se zdála, že není oním stěžejním bodem, od něhož by Chadraba 

dál rozvíjel svůj koncept triumfalismu a napodobivé antiteze. Tím dle jeho tvrzení bylo 

zejména schéma „krotitelského typu“ jako přímé a vědomě převzaté inspirace, jemuž zde 

bude věnováno místo ještě v následující kapitole.  

Přesto se ale zastavme u jiné společné myšlenky, dávající Reada do souvislosti 

s Chadrabou, a které je zde třeba věnovat náležitou pozornost, už proto, že z Chadrabových 

textů nevyplývá natolik samozřejmě, i když je jedním ze základních pilířů celé jeho teorie. Je 

jí onen magický aspekt, po kterém nenalezneme u Dempfa ani stopy. Ne, že by snad víra 

v přisvojení si moci nepřítele na základě formálního napodobení byla Readovým objevem. 

Ten pouze čerpal z tehdy dobře známé etnologicky založené literatury, na jejímž pomyslném 

začátku stojí dnes již kanonické dílo skotského antropologa Jamese George Frazera Zlatá 

ratolest. Vypomohl si však i studiemi Gilberta Muarrayho
204

 nebo Jane Harrison
205

 a řady 

dalších antropologů, etnografů či historiků kultury, jejichž díla sepsaná téměř před staletím 
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Historians, Psychoanalysts, and the Ancients, Detroit 2001, s. 33-34. K celému okruhu ritualistů z Cambridge 

zejm. Robert ACKERMAN, The Myth and Ritual School. J. G. Frazer and the Cambridge Ritualists, New York 

1991. 
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dnes už většinou považujeme vzhledem k následnému rozvoji těchto disciplín v mnoha 

ohledech za překonaná, nicméně jejich zakladatelskou úlohu a v mnoha ohledech dodnes 

stálou podnětnost jim nelze bezpochyby upřít. Tito badatelé v čele s Frazerem pak vytvořili 

sběrem a hromaděním informací o mýtech, magických praktikách a rituálech z celého světa 

důležitou pramennou základnu pro psychoanalytickou školu,
206

 na jejichž poznatcích později 

stavěl právě Herbert Read nebo Robert Eisler a další. Toto navazování dokládá i Readova 

kniha, která je částečně založena na poměrně rozsáhlých citacích z děl zmíněných autorů.
207

 

Jejich teze však musel Read následně vždy alespoň částečně přizpůsobit svojí vlastní teorii, v 

níž je umění chápáno jako kreativní proces, prostřednictvím něhož se může utvářet lidské 

vědomí a jeho vztah ke světu, který nás obklopuje.
208

 Chadraba byl touto základní ideou 

Readovy knihy a jeho následnou snahou ilustrovat na uměleckých projevech různých dob 

změny ve vývoji lidského vědění bezpochyby zaujat, a to i přesto, že sám mu přiznává pouze 

roli inspirátora ve vztahu ke krotitelskému schématu.
209

  

V základech přitom ale nešlo o nikterak revoluční nebo novou myšlenku. Už zmíněný 

James George Frazer ve své slavné knize Zlatá ratolest
210

 odvozuje magii od principů 

myšlení. Přichází s pojmem „sympatetické magie“ založené na zákoně vnitřního souladu, 

jinak v podstatě na asociační psychologii. Tato sympatetická magie je zároveň zastřešujícím 

pojmem pro jiné dva magické principy, jež si Frazer vymezil a ve své knize bohatě doložil 

příklady četných rituálních praktik různorodých kultur. V jeho díle nalézáme pro osvětlení 

teorie Chadrabovy antitetické nápodoby a zejména její magické roviny určující zákon 

podobnosti, kdy podobné vytváří zase jen podobné a tedy výsledek se podobá příčině. Tento 

zákon zakládá ve Frazerově terminologii tzv. „homeopatickou magii“, jinak také „imitativní 
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 Např. Freudova práce Totem a tabu se výrazně zakládá na poznatcích J. G. Frazera a jeho učitele Williama R. 
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magii“.
211

 Paralel mezi Frazerovou Zlatou ratolestí a některými Chadrabovými myšlenkami 

by se tímto způsobem dalo nalézt nespočet
212

 a zdá se, že obdobným způsobem by to mohlo 

být učiněno u kteréhokoliv jiného badatele, který byl nějakým způsobem ovlivněn 

antropologií, pro niž jako pro vědní disciplínu Frazerova kniha představovala jeden ze  

základních stavebních kamenů. Přes veškerá fakta a poznatky, které zde Frazer vyjmenovává 

a shromažďuje a s kterými by se Chadraba bezpochyby ztotožnil, jako například vztah mezi 

pohanskými a křesťanskými svátky,
213

 jsou jinak zcela přirozeně závěry obou badatelů, jež od 

sebe dělí téměř 3 generace, dosti odlišné
214

 a zdánlivě tedy není důvod je spolu nikterak 

spojovat. V této rovině tedy nelze přeceňovat Chadrabův vztah k  zakladateli anglické 

etnologie zakořeněnému ještě v intelektuálním prostředí 2. poloviny 19. století. Ostatně 

Chadraba se o něm nikdy v žádném ze svých textů nezmínil a uvádíme ho zde spíše proto, 

abychom zdůraznili také antropologické aspekty Chadrabova díla.
215

 Budeme-li nicméně 

v této paralele pokračovat, zjistíme, že jen témata, kterými se Chadraba zabýval a jež ho 

fascinovala, mají mnoho styčných bodů s těmi Frazerovými, a to na základě nevyhnutelného 

propojení magie a symbolu, ať už je to symbolická postava krále či království,
216

 symbolika 

ohně
217

 nebo téma hlavy Gorgóny jako jednoho ze základních apotropaických symbolů,
218

 

tedy témata výsostně antropologická – zakořeněná v hluboké minulosti a stále, byť často 

skrytě, přežívající a neustále vyplouvající na povrch ve světě obrazového myšlení. Jestliže 

tedy v Chadrabových začátcích a v základech jeho metody byla alegorie oním klíčovým 
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 FRAZER (pozn. 210), s. 404. 
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pojmem, jejíž zákonitosti tak skvěle pochopil v Cejpových seminářích a analýzách literárních 

památek, jak jsme si už jinde ukázali, dalším prohlubováním studia vizuálních památek, 

jejichž ikonografii nelze vždy tak jednoznačně osvětlit na základě alegorických principů, 

Chadraba přirozeně a postupně dospěl pod vlivem širšího socio-historického a také 

antropologického kontextu k zjištění, že je nezbytné se obrátit k symbolům jako ke znakům či 

pojmům, které jsou svázány s podstatně hlubšími a pradávnějšími tradicemi, jejichž podstata a 

také životnost tkvěly od počátku v magické funkci.
219

 A byli to právě evolucionisté v čele 

s Frazerem, kteří se zasloužili jako první o vymezení pojmu magie a ozřejmění toho, jakou 

úlohu magie sehrála v historii lidského myšlení. 

Zlatá ratolest představovala zvláště v 1. polovině 20. století neobyčejně vlivnou studii 

nejenom mezi antropology a etnology, ale inspiraci z ní čerpali i odborníci z řad příbuzných 

oborů. Frazerem byla prosáklá díla hned několika autorů, jež měl Chadraba možnost studovat, 

ať už to byla zmíněná Readova kniha Icon and Idea ale například také knihy marxisticky 

orientovaného historika antické kultury George Derwenta Thomsona (1903-1987), jenž na 

Frazerovi své pojetí starověké řecké společnosti z velké části založil.
220

 Thomsonovy rozsáhlé 

studie,
221

 které v padesátých letech na rozdíl od Frazera v tehdejším Československu s velkým 

úspěchem vycházely, byly pro Chadrabu, čerpajícího z nich již během svého studia u 

Bohumila Markalouse, důležitým zdrojem informací formujících jeho pohled na utváření 

starověké řecké kultury. Patrné je to především z Chadrabových statí publikovaných v 

rozmezí 50. až 70. let.
222

 I to je důležité mít na paměti při analyzování Chadrabova díla, 

protože nebýt jeho přesvědčení, že skutečně porozuměl formativním procesům uvnitř řecké 

společnosti, které se nedílně podílely na podobě její kultury, stěží by tak jistě prosazoval svou 

teorii řecko-perské antiteze, založené na základě soupeřivého vztahu dvou právě odlišných 

kultur – Řeků a Peršanů. Thomsonovy knihy nicméně stály také v pozadí Chadrabovy 

interpretace takového klíčového pojmu jako je symbol, „jehož význam je spojen s dávnou 

tradicí v souvislosti s magickou funkcí předmětů, jimž se navzájem poznávali členové 
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prvobytné skupiny, která pak přežívala (podle G. Thomsona) v „tajných kultech, tajných 

společnostech“ třídně organizované obce.“
223

 

Výsledkem těchto vlivů, kdy na jedné straně stál Dempfův socio-politický výklad 

dějin umění jako dějin rozumu a institucí a na straně druhé historicko-antropologický zájem o 

symboliku ve spojení s magií a rituály, Chadraba napodobivou antitezi vyložil jako pojem 

„vyvozený z faktické historie: mocnosti bojující o nadvládu nad Středozemím ve středověku a 

ještě po celý středověk – Peršané, Parthové a opět Peršané, po nich islámské národy na jedné 

straně, Řekové, Římané, křesťanské říše na straně druhé – si kromě přirozené směny 

bezprostředně praktických mocenských prostředků, což snad vysvětluje již perský původ 

řeckých názvů věcí vojenských (…), směňovali též nástroje ideově-propagační a 

psychologické, z nich na prvém místě onu velmi populární, s lidovým cítěním a nadějemi 

záměrně spojovanou symboliku triumfu a „šťastné světovlády“ (impérium felix).
224

 Ve 

výsledku jde tedy o to přivlastnit si moc nepřítele napodobením toho, v čem onu moc 

spatřujeme. Co nepříteli prospívalo, stane se nám mocí nebo obranou. Podle toho pak 

Chadraba hovoří o antitezi apotropajní jako o napodobení nepřátelského symbolu za účelem 

vlastní ochrany či antitezi napodobující in triumpho, jejíž význam spočívá v přisvojení si 

moci nepřítele.
225

 Jako nejznámější a téměř nejpůvodnější příklad toho prvního uvádí většinou 

Chadraba použití tváře Gorgony na štítu nedochované sochy Athény od Feidia jako obranné 

znamení vytvořené k okouzlení nepřítele, jímž byl sám Perseus, považovaný za mytický 

předobraz Peršanů, aby později převzetí tohoto motivu vysledoval i v karlovském umění.
226

 

Nejilustrativnější příklad toho druhého pak ztělesňují dvě legendy o kříži, které jsou vedeny 

v duchu již zmíněné řecko-perské antiteze. 

Napodobivou antitezi ale zároveň nelze u Chadraby zjednodušit jen na pouhou 

nápodobu nebo snahu kopírovat, a už vůbec ne jen na bezúčelné převzetí formálních prvků. 

Pokud jsme doposavad sledovali její paralely s Frazerovou teorií magie, v následujících 

odstavcích, se od ní musíme již odpoutat. Frazer jako příkladný evolucionista považoval tento 

projev magie za určitý primitivní stupeň ve vývoji lidského myšlení, který se v důsledku 

prokázal být v podstatě nefunkční, a proto vedl ke změně v podobě nahrazení magických 

praktik skutečným náboženstvím. Chadrabova teorie antitetické nápodoby však vznikla 

v době zcela odlišné od té, z níž vyrostlo Frazerovo monumentální dílo. Do jejího utváření 
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vstupovaly pohledy takových teorií, jako byl marxismus se svým historicko-materialistickým 

přístupem, z hlediska antropologického pak difuzionismus a z pohledu uměleckohistorického 

zejména ikonologie. Napodobivou antitezi tedy Chadraba nikdy nevykládal jako primitivní 

projev, nebo po vzoru ještě evolucionisticky a pozitivisticky zaměřeného Frazera jako 

pseudovědu či pseudoumění.
227

 Ba naopak, napodobivá antiteze byla vždy navíc spojena 

s jistým významovým posunem, s reinterpretací, tak jak to nejenom na konkrétních případech 

analyzoval, ale také pro celá období odvodil Erwin Panofsky. S významovým posunem byla 

napodobivá antiteze přinejmenším ve stejném vztahu jako s magickou nápodobou.   

Samotná antiteze v sobě totiž obsahuje – jak to Chadraba právě v návaznosti na 

Panofského nazval, ale přitom možná ne zcela vždy dostatečně zdůraznil
228

 – „přehodnocení 

hodnot“
229

, ve středověkém křesťanském umění většinou z  hodnot fyzických na hodnoty 

morální. Díky tomu jsou také křesťanští mučedníci triumfátoři par excellence, jsou to 

vítězové nad smrtí, a na základě tohoto přehodnocení lze, jak si Chadraba studiem 

Panofského a dalších badatelů uvědomil, vykládat téměř veškerou křesťanskou symboliku 

jako vítěznou. V renesanci se pak děje posun od morálního významu k významu přirozenému 

či kosmologickému.
230

 Panofsky svou teorii reinterpretace rozváděl dlouhodobě v řadě svých 

textů, které Chadrabovi byly přínosem nejenom z hlediska reflexe tradice a přebírání 

antických motivů, ale nalézal v nich také potvrzení teze, že význam je třeba hledat všude, i ve 

zdánlivě zcela formálních prvcích uměleckých dílech. U Panofského mohla za reinterpretací 

stát buď „určitá ikonografická afinita“, ale také dost dobře pouhá kompoziční shoda mezi 

antickým motivem a křesťanskou adaptací,
231

 přičemž za pomocí posledního vysvětlení by 

Chadraba, ve snaze někdy až příliš vehementně za vším sledovat skrytou významovou rovinu, 

žádnou z křesťanských reinterpretací asi tak snadno nezdůvodnil.  Názory obou badatelů se 

pak nevyhnutelně střetly i na poli triumfální symboliky. Panofsky totiž nehovoří pouze o 

„interpretatio christiana“, tedy o převzetí formálních prvků antiky a jejich začlenění do 
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křesťanské ikonografie či symboliky. Používá několikrát také pojmu „interpretatio 

imperialis“,
232

 převzetí antických motivů za účelem oslavení panovníkovy osoby a jeho 

navázání na dávné císařské vzory, když tak například hovoří o císaři Fridrichu II. Štaufském, 

o němž tvrdí, že jeho zaujetí klasickou antickou kulturou nebylo vedeno výhradně zálibou 

estetickou, ale bylo především projevem jeho politických a imperiálních zájmů,
233

 tedy těch 

zájmů, na něž při svých ikonologických rozborech památek fundovaných císařem Karlem IV. 

– ať už Karlštejna či Staroměstské mostecké věže a dalších – Chadraba vždy tolik 

upozorňoval. To, co však Panofsky vnímal ještě poněkud rozporně, Chadraba již nahlížel v  

přirozené jednotě. „Interpretatio christiana“ a „interpretatio imperialis“ v jeho výkladu 

splývaly.
234

 Spojení světské a náboženské moci v osobě krále, jež je však vlastní všem 

kulturám napříč světadíly i dobami, bylo v Chadrabových pracích neustále přítomno.
235

 

V osobě Karla IV. tak například usiloval nalézt prototyp kněžského vládce navazujícího na 

symbolicky chápanou postavu císaře Konstantina jako toho, v němž se prvně spojilo 

doposavad pohanské imperátorství s křesťanskými hodnotami. Nedílné sepjetí politiky 

s náboženstvím, typické pro celý středověk, Chadrabu nadmíru přitahovalo a také v tomto 

spojení se mohl triumfalismus projevovat v nejvyšší možné míře. Avšak Chadraba pro 

interpretaci například dvorského umění Karla IV. neužíval přehnaně často termínu „císařské“ 

či „imperiální“, ač by to k tomu svádělo. Mnohem raději do svých textů vkládal právě 

adjektivum „triumfální“ jako obecnější pojem, do něhož lze zahrnout jak umění imperiální, 

tak i jeho předstupně. 

V pozadí toho však nesmíme stále zapomínat na Dempfovu knihu, v níž byl umělecký 

vývoj nahlížen z pohledu politicko-náboženského utváření významných říší a kultur. I když 

z Chadrabových textů vyplývá, že často upozorňoval podstatně víc na historicko-politickou 

rovinu výkladu uměleckých děl než na rovinu teologickou, nedá se říci, že by propadl pouze 

té první z nich. Upozorňoval na ní ale tam, kde ji ostatní badatelé nechtěli nebo jen neradi 
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viděli,
236

 a také proto, že ji jednoduše vnímal, jak už bylo namnoze řečeno, jako přirozenou a 

nedílnou součást obsahového sdělení uměleckých děl středověku, která vlivem Panofského 

poněkud ahistorického přístupu vykládajícího umění primárně jako poselství morálních či 

duchovních hodnot a významů, byla odsunuta stranou, což Chadrabu zejména v jeho 

ikonologických počátcích nejvíce dráždilo. 

  Naopak to, co dráždilo ostatní historiky umění na Chadrabově přístupu, bylo ono až 

někdy přílišné opojení triumfální symbolikou jakožto trvalé hodnoty křesťanského umění, 

kterou lze, jak se Chadraba snažil neustále dokazovat, důkladnou ikonologickou analýzou 

odhalit téměř v každém uměleckém díle. Toto přitom zřejmě představovalo, hned vedle teze o 

všemocném působení perských tradic, nejdiskutabilnější bod jeho uměleckohistorické práce. 

V jedné z předchozích kapitol již bylo řečeno, jak vlivně na Chadrabu působily lingvistické 

metody Ladislava Cejpa. Tyto praktiky Chadraba směle uplatnil i při výkladu triumfální 

symboliky, mnohdy ale zavádějícím způsobem, vyznačujícím se poněkud volným a 

subjektivním zacházením s historickými fakty ve prospěch vlastní již předem konstruované 

teorie, v níž byla role triumfu akcentována ne vždy na historickém pozadí souvislostí. Oporou 

se mu v tomto směru pak stala zejména práce Felixe Rüttena o kultu raně křesťanských světců 

a martyrů nesoucích taková vítězná jména jako je Viktor, Corona, Kallinikos nebo Štěpán.
237

 

Rütten jako mnozí další viděl v osvojování si pohanského jazyka triumfální symboliky do 

vizuální křesťanské mluvy přirozenou reakci a vyjádření vlastních hodnot křesťanského 

společenství, tehdy ještě považovaného spíše za sektu, takovými formálními prostředky, jež 

mělo toto společenství neustále na očích. Bez bližšího teoretického domyšlení, v němž by 

jako konstantní tradice fungoval princip napodobivé antiteze, tak Rütten vyslovil to, co 

Chadraba učinil základem vlastního pojetí křesťanského umění. Jaké to mělo důsledky pro 

interpretaci českého karlovského umění, je z Chadrabových prací známo. Rüttenovy poznatky 

ohledně vítězné symboliky světců, které ve své knize shromáždil, byly pro Chadrabu trvalou a 

nepřebernou pokladnicí dokladů potvrzujících význam triumfalismu a jeho neodlučitelnosti 

od křesťanství. Proto inspirace Rüttenem byla u Chadraby víceméně trvalá a postupem času 

se nikterak neumenšovala.
238

 Jednou z Rüttenových tezí totiž bylo spíše přesvědčení než 

tvrzení založené na faktických důkazech, že právě křesťanští světci s vítěznými jmény se 

těšili jako patroni od dob Konstantina Velikého značné oblibě prvních křesťanských císařů a 
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 Tento postoj lze pravděpodobně také odůvodnit normalizační dobou 70. a 80. let, v níž český dějepis umění 

pod tlakem marxisticko-leninských doktrín nalézal přirozeně bezpečnější půdu ve formálně stylových analýzách 

než v sociologicky pojatých dějinách umění, kam se mohla lehce a nebezpečně promítnout tehdejší dobová 

ideologie. K tomu viz BARTLOVÁ (pozn. 37) 
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 Felix RÜTTEN, Die Viktorverehrung im christlichen Altertum. Eine kultgeschichte und hagiohraphische 

Studie, Paderborn 1936. 
238

 Např. CHADRABA, 1971k, s. 37-39;  týž, 1998c, s. 13. 
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jejich dvora.
239

 Nebylo potom pro Chadrabu, zaujatého již dříve triumfalismem, nic 

lákavějšího než tuto hypotézu typologicky uplatnit také na císařský dvůr a samotnou osobu 

Karla IV. Vyzbrojen Cejpovou metodou následně interpretoval jméno jakéhokoliv světce, 

kterého bylo možné uvést do vztahu ke Karlovým spíše objektivně a politicky motivovaným 

než osobně cítěným zájmům, jako navýsost triumfální a tedy vítězné. Tato teze se však právě 

dnes jeví poněkud problematicky a většinou je také medievisty a jinými badateli, 

zabývajícími se osobou a politikou římského císaře a českého krále Karla IV., 

znevažována.
240

 

 Na základě teorie napodobivé antiteze ve smyslu křesťanského přehodnocení hodnot 

ale, jak Chadraba sám zpozoroval, bylo také možné nebývale skvěle vyložit zejména 

samotnou symboliku kříže, kdy se z popravčího nástroje v rukou Římanů a jiných 

starověkých kultur postupně v křesťanství stává výsostně vítězný symbol, a přitom z tohoto 

pohledu vykládaná triumfální symbolika ryze křesťanského symbolu nebudí žádnou 

kontroverzi a je vnímána jako zcela legitimní a samozřejmá významová rovina, vedle roviny 

teologické, prostřednictvím níž je kříž chápán jako symbol spásy. Kříž se tedy jako základní a 

nejpůvodnější symbol křesťanské víry a od samých počátků také nejfrekventovaněji 

zobrazovaný předmět křesťanské ikonografie přirozeně nabízel Chadrabově pozornosti jako 

důkaz toho, že triumfální symbolika je vskutku základní a nedílnou složkou křesťanského 

umění, projevuje-li se tak zcela jasně v symbolu tomuto náboženství nejvlastnějšímu. Bylo to 

však až za Konstantina I. Velikého,
241

 kdy kříž definitivně získal na vítězném a také na 

politickém významu, stal se tropaeum fidei, vítězným znamením víry. Když Eusebios 

z Kaisareie ve svém Životě Konstantinově popisuje kříž, který se římskému císaři zjevil, užívá 

zde právě slova τρόπαιον (trofej).
242

 V tomto smyslu je možné také porozumět tomu, proč 

Rudolf Chadraba tolik zdůrazňoval postavu římského císaře a prvního křesťanského vládce 

Konstantina Velikého jako v podstatě zakladatele křesťanské triumfální symboliky a také jako 

vzor ideálního vladaře, ke kterému se všichni po něm následující panovníci křesťanské 

Evropy vztahovali. Dnešní kulturně-historické bádání věnuje fenoménu recepce Konstantina 
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 RÜTTEN (pozn. 237), kap. Kaisertum und Victorkult , s. 37- 49, zejm. s. 44 ad. 
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 Např. KUBÍNOVÁ (pozn. 134), s. 197, pozn. 97; Petr SKALICKÝ, Středověké nástěnné malby v kostele sv. 

Apolináře na Novém Městě pražském. Praha 2009. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická 

fakulta, Ústav pro dějiny umění, s. 108-109.  
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 Bohatě doloženou literaturu k postavě císaře Konstantina Velikého a jeho pozdějšího obrazu ve středověku, 

zejména pak u Karla IV. uvádí v poznámkách Kateřina Kubínová. Viz kap. Císař Konstantin, vzor křesťanského 

panovníka, in: KUBÍNOVÁ (pozn. 134), s. 197-215. 
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 EUSEBIUS, Vita Constantini imperatoris libri IV, kn. I, kap. 28; Christopher WALTER, The Iconography of 

Constantine the Great, Emperor and Saint. With associated Studies, Leiden 2006, s. 39.  
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Velikého a utváření jeho obrazu v pozdějších dobách nemalou pozornost.
243

 Chadrabovy 

studie v tomto ohledu představují pro české prostředí průkopnické práce, od nichž se může 

další bádání odvíjet i s tím, že bude některé jeho značně přehnané hypotézy korigovat. Ať už 

se ale jeví jeho teze o Karlu IV. jako o takzvaném „druhém Konstantinovi“ jakkoliv přehnaná, 

zdůraznění Karlova historismu a politického významu jím fundovaných uměleckých památek 

či sbíraných relikvií, napomohlo prolomit některé přetrvávající stereotypy v interpretaci 

středověkého dvorského umění.
244

 Navíc vrátíme-li se zpět k Dempfovi a k jeho tvrzení, že to, 

co přetrvává v daných epochách a co tak určuje samotný styl, je tím, co se jako historický 

moment zrodilo již v prvních okamžicích vzniku kultury, nebude se nám zdát Chadrabovo 

zveličování Konstantinovy role v ikonografii křesťanského umění zase tak nemístné. 

Z pohledu Rudolfa Chadraby představoval Konstantin onen pevný a neměnný symbol, právě 

tím, že stál na počátku, že mocensko-politickým aktem učinil z křesťanství vítězný světonázor 

a kříž jeho i svým osobním vítězným znamením. Všichni ostatní císařové po něm na tuto 

symboliku mohli už jenom navázat. Chadrabovi přitom šlo o to vystopovat co možná 

nejranější doklady řady motivů. V počátku formování triumfální symboliky křesťanského 

umění stál nepochybně na prvním místě císař Konstantin. Osobu Karla IV. pak spojil 

Chadraba s Konstantinem nikoliv pouze na základě toho, že oba byli imperátory římské říše, a 

tudíž sledovali stejné politické cíle, že oba byli významnými fundátory řady památek, 

sběrateli ostatků atd.
245

 Spojitost obou císařů byla Chadrabou interpretována skrze symboliku 

kříže, kterou podle něj oba panovníci chápali triumfálně, opět ale v tom slova smyslu, v jakém 

si morální hodnoty spolu s pojmy jako je moc, síla či vítězství neprotiřečí, nýbrž fungují 

víceméně komplementárně. Proto by zřejmě Chadraba neinterpretoval ani císaře Karla IV. ani 

Konstantina Velikého po vzoru machiavelistických vládců sledujících výhradně politické cíle, 

jak to učinil ještě Jacob Burckhardt ve své první velké studii Die Zeit Constantins des 
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 Jedním z mnoha příkladů je sborník textů z konference věnované císaři Konstantinu Velikému, jež se konala 
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 K tomu také ŠVÁCHA (pozn. 44), s. 361. 
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polemické návaznosti na Chadrabu větší pozornost postavě Konstantina Velikého jako typovému předobrazu 
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Grossen (1852).
246

 Chadrabovi, což naznačuje už jeho první práce o Dürerově Apokalypse, 

nešlo jen o to přiblížit dobové reálie a jednoduše odhalovat za zobrazovanými postavami 

kryptoportréty skutečných historických postav, ale ukázat na utopické představy lidí dané 

doby. Jejich vlastní ideály, které pokud si s danou realitou přímo neprotiřečily, měly s ní 

většinou jen pramálo společného. Chadraba často hovořil o utopii a apokalyptice, tedy o 

představách, o nichž tušil, že ačkoliv byly hluboce zakořeněny ve středověké představivosti a 

myšlení, nemohly si činit nárok na to, aby cokoliv z nich mohlo kdy být uskutečněno. V této 

metafyzické rovině pak bylo přirozeně složité potvrzovat či naopak vyvracet správnost 

Chadrabových tezí, které ve výsledku platily spíše za podnětné hypotézy než za věrohodné a 

dostatečně podložené závěry.  

Důležitým aspektem Chadrabovy napodobivé antiteze také bylo vymezení vůči příliš 

mechanickému chápání toho, co označujeme v dějinách umění pod pojmem „vliv“. Zůstala 

jeho jistou formou, „velmi starou a nadále přežívající“.
247

 Chadraba abstrahovanou teorii 

vlivů důrazně odmítal a tvrdil, že snadno upadá do primitivního biologismu.
248

 Jevilo se mu 

jako zcela nedostatečné sledovat pouze vlivy kultur mezi sebou navzájem, aniž by za těmito 

interakcemi vždy nestálo nějaké společenské vědomí dané doby jako příčina a spouštěcí 

mechanismus šíření motivů z jedné oblasti do oblasti zcela odlišné, jak místně, tak časově.
249

 

Toto společenské vědomí bylo nutné ikonologickou analýzou za pomocí typologie odhalovat. 

Pojem vliv tak Chadraba ze svého slovníku historika umění vyškrtl. Poukázal na to, jak 

zavádějícím způsobem v dějinách umění funguje, a že ve výsledku daleko více zatemňuje, než 

objasňuje.  Je třeba neustále domýšlet, že za vlivem bychom měli hledat společnou tradici, 

jejímž specifickým projevem ve starém umění často bývá napodobivá antiteze. Nejde tedy o 

šíření vlivů, ale o společný základ, za nímž stojí nejčastěji idea napodobení nepřítele jeho 

vlastními formálními vyjadřovacími prostředky. Ne každé převzetí obrazových motivů 

v umění lze však vysvětlit pouze formulí antitetické nápodoby, i když ta je, jak již bylo 

mnohokráte zmíněno, v rámcovém tématu triumfalismu, nejčastějším projevem. Proto 

Chadraba zmiňuje i negativní antitezi, jež se od té napodobivé a pozitivně zamýšlené liší 
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 Hartmut LEPPIN, Konstantin der Große und das Christentum bei Jacob Burckhardt, in: Andreas GOLTZ - 
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odmítnutím svého protějšku na základě zjednodušení, zeschematičtění či dematerializování 

jeho obrazů až do té míry, že může vyústit v ikonoklasmus.
250

 Zde se opět nabízí srovnání 

s Frazerovou teorií sympatetické magie, v rámci níž funguje také tzv. „negativní magie“, 

neboli tabu, která je ale jen „zvláštní aplikací sympatetické magie s jejími dvěma velkými 

zákony, zákonem podobnosti a zákonem kontaktu.“
251

 Jinak zjednodušeně řečeno negativní 

magií jsou míněny zákazy nebo návody čeho se vyvarovat, s tím, že jejich základem nadále 

zůstává myšlenka nápodoby a kontaktu, z níž musí uvedené zákazy vždy vycházet. Obdobně 

je tomu i v případě Chadrabovy negativní antiteze. V návaznosti na Dempfem propagované 

heslo, že křesťané ztělesňují třetí pokolení po pohanech a Židech, jehož údělem je nápodoba 

obou předchůdců, by bylo logické, že pokud se křesťanské umění uchylovalo k potlačování 

obrazovosti, činilo tak v návaznosti na židovské umění, chápané potud jako nezobrazivé. Linii 

této negativní antiteze pak v obrazovém světě, soudě dle Chadraby poněkud slepě a bez 

pochopení také opačného pozitivního pólu, sledoval Max Dvořák, interpretující ji jako svého 

druhu spiritualizaci, jenž je v přímém rozporu s materialisticky a senzualisticky založeným 

uměním pohanů. Vzhledem k tomu, že se však Chadraba zabýval především oblastí 

triumfálního umění, pro nějž je přirozeně typický jak onen magický prvek napodobení 

symbolu nepřítele, tak také větší míra reprezentativnosti, tuto negativní formu antiteze, jež 

předchozí aspekty postrádá, dále nerozpracovával.
252

 

Napodobivá antiteze jako strategie triumfální symboliky tedy není ani projevem ještě 

určitého primitivního stadia myšlení, ani vlivem či tradicí ve smyslu něčeho pasivního a 

zpátečnického nebo snad pouhým zestatičtěním či konvencí. Je zdůvodněným vlivem a tradicí 

jako kreativního a vědomého procesu zhodnocování minulosti v přítomnosti. Rudolf 

Chadraba, jenž jako jeden z prvních v českém prostředí dokázal příkladně využívat metodu 

ikonologie, nejenom že si lépe uvědomil sílu a působení tradice v umění,
253

 k níž ho dovedla 

myšlenka triumfalismu a napodobivé antiteze jako jedné z jejich specifických forem, ale 

především si mohl dovolit ji také zdůvodnit.
254

 Teorie antitetické nápodoby se nám tedy může 

zdát leckdy ne zcela patřičná v aplikaci na některé uměleckohistorické problémy a dalo by se 

jistě dále uvažovat o tom, v jaké míře je tento koncept uplatnitelný pro jednotlivá období 
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 Negativní antitezi mohou představovat například malby v křesťanských katakombách, od nichž vyvozoval 

podstatu křesťanského umění Max Dvořák, kdežto Rudolf Chadraba vycházel z umění konstantinovského. 

Můžeme tak říci, že vlastně oba autoři sledovali antitetickou a zároveň triumfální linii křesťanského umění, 

Dvořák však onu negativní, zatímco Chadraba napodobivou či pozitivní. Tento rozpor vyvěrá především z jejich 

odlišného chápání tradice ve vývoji umění. K tomu zde kap. 4, s. 32. 
253

 Z Chadrabových textů často vyplývá, že pojmy tradice a význam pro něj představují v podstatě synonyma.  
254

 Triumfální význam je pro Chadrabu alespoň co se týče křesťanského umění předním nositelem tradice, jejím 

garantem, jak tvrdí. CHADRABA, 1975f. s. 397. 
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uměleckohistorického vývoje, zda musí mít své místo výhradně jen v oblasti triumfální 

symboliky, nebo je-li vždy nápodobu symbolů toho, jenž má být chápán čistě jako nepřítel. I 

přes tyto otázky, pochybnosti a zejména nebezpečí, které sebou každá velká teorie nese, nelze 

Chadrabovi upřít, že se pokoušel problémy vlivu a tradice v umění domýšlet přeci jen 

poněkud dále než jeho kolegové a nebát se nabídnout svou vlastní osobitou teorii, což 

představovalo v českém prostředí odvážný krok, už protože v tomto ohledu neměl mnoho 

předchůdců a nakonec ani následovníků. 
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9. TYPOSÉMANTIKA 

 

„Typologická srovnání prokazují sílu tradice (i když stále přehodnocované v jiný 

dobový smysl) přes hranice věků i národů. Uměleckohistorické bádání o středověku může 

z toho mít jen prospěch.“ 

(Rudolf Chadraba) 

 

Pokud jsme dosud nahlíželi Chadrabovu antitetickou nápodobu v návaznosti a ve 

vztahu k Dempfově antitetické ikonologii nebo Frazerově sympatetické magii, zastavme se i u 

jejího pojetí z pohledu typologie, jež je však s oběma předchozími u Chadraby neoddělitelně 

spjata. Bylo to právě totiž typologické hledisko, jež začalo zejména od konce 60. let hrát 

rozhodující roli v jeho ikonologické metodě.
255

 Jestliže budeme typologii chápat jen v užším 

významu takzvaného křesťanského typologického paralelismu jako způsob výkladu, v němž 

Starý zákon s řadou svých událostí, jednání a osobností předjímá zákon Nový,
256

 můžeme 

potom říci, že Chadraba tento druh typologie obohatil ještě o další paralelní linie, které v jeho 

pojetí ztělesňoval antický a orientální svět a jež bylo rovněž nutné vždy v dílech křesťanského 

umění hledat.
257

 Navázal tak zčásti na ikonologická bádání Warburgova a později Panofského 

okruhu, kteří z nalézání antických motivů v křesťanském umění vytěžili poznatky, jež z velké 

části změnily pohled na celé stylové epochy, zejména pak renesanci. Tímto směrem poněkud 

osobitě pokračoval i Chadraba, zacílen především na středověk. Podobně tedy jako Warburg a 

jeho pokračovatelé odhalovali prostřednictvím středověkých a renesančních památek také ony 

dějepisem umění jen doposud málo reflektované „dionýské“ kvality antického umění, tak se i 

Chadraba snažil v evropském středověkém umění nalézat jinak ještě ne zcela plně 

reflektované zákonitosti, které ve výsledku poukazovaly až k orientálním starověkým 

motivům. Řekněme tedy, zůstaneme-li u této typologie, za pomocí starověkých božských 

jmen a z nich vyvozených charakteristik, že vedle Nietzschem stanovené dvojice apollinský-

dionýský, Chadraba usiloval navíc hledat ještě jakési kvality, které bychom mohli snad 

v nadsázce a ve shodě s Ernestem Renanem
258

 označit za „mithraické“.
259

 

                                                      
255

 K tomu zde zejm. CHADRABA, příloha č. 2, s. 210 ad. 
256

 Jan ROYT, Typologie, in: týž, Slovník biblické ikonografie, Praha 2006, s. 284-288; Kateřina KUBÍNOVÁ, 

Emauzský cyklus. Ikonografie středověkých nástěnných maleb v ambitu kláštera na Slovanech, Praha 2012, kap. 

Křesťanská typologie, s. 107-112. 
257

 Viz Chadrabův výrok: „Jsou známy typologické cykly s paralelami Starého a Nového zákona, jako máme 

např. v křížové chodbě kláštera Na Slovanech, ale historikové umění dosud nedocenili, že typologická antiteze 

hledí stejně zaujatě k prorockému předchůdci pohanskému.“, in: CHADRABA, příloha č. 2, s. 212. 
258

„On peut dire que, si le christianisme eȗt été arrȇte dans sa croissance par quelque maladie mortelle, le 

monde eȗt été mithriaste.“ Ernest RENAN,  Marc-Aurèle et la fin du monde antique, Paris 1899, s. 579. 
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Podle Chadraby křesťané jako tertium genus vyjadřují prostřednictvím svého umění 

nejenom to, že jsou nástupci židovského pokolení, že starozákonní typy předjímají ty 

novozákonní, ale také že obecně pohanské a zvláště ty orientální typy, v nichž je princip 

antiteze sám o sobě dosti příznačným jevem,
260

 stojí v základech křesťanského vidění světa. 

Mohli bychom tak u Chadraby hovořit o termínu, jenž je specifickým spojením antitypu 

(předpokladem vztahu typus – antitypus je shoda a následnost mezi oběma) a antiteze 

(předpokladem teze – antiteze je jejich vzájemná protichůdnost), ve výsledku tedy 

napodobivou antitezí, jež označuje vzájemnost i protiklad zároveň; vzájemnost z hlediska 

formálního ve snaze napodobit, protiklad pak z hlediska obsahového dvou proti sobě stojících 

ideových odpůrců. Antityp funguje v časové posloupnosti (typ předchází antitypu, jenž ho 

následuje) a působí tedy diachronně, zatímco antitetický princip může sám o sobě fungovat 

synchronně jako dva protipóly v současnosti.
261

 V  křesťanské typologii rovněž funguje 

princip tzv. antitetické typologie, jež vzhledem ke zmíněným aspektům vzájemnosti a 

protikladnosti má ve výsledku k napodobivé antitezi nejblíže, pokud by opět nebyla omezena 

pouze rovinou biblickou, jež však nemůže plně postihnout rozmanitost typologického 

uvažování tak, jak jej zdůvodňoval pro středověk Chadraba. 

Problematika křesťanské typologie a obecně vzato typologie jako metody vůbec je 

značně komplikovaná a široká, a proto není možné se jí zde věnovat dosti podrobně,
262

 jak by 

si jistě ve srovnání s vlastním Chadrabovým uplatněním typologického principu zasloužila. 

Konstatujme však, že Chadrabovo typologické nahlížení uměleckého vývoje v podstatě 

zakládalo specifičnost jeho ikonologické metody. Obsahovalo v sobě jak poměrně úzce 

vymezené chápání tohoto pojmu daného teologickým výkladem (kde nutně pouze 

starozákonní událost či osoba předznamenává věci, jež dojdou naplnění teprve v Novém 

zákonu) a biblickou exegezí, tak také typologii v širším slova smyslu, především jako způsob 

myšlení, jenž není omezen pouze na biblickou tématiku. Chadraba se tak postupem času stále 

více přikláněl od alegoreze jako metody uplatňované zejména při interpretaci textů a tolik 

analyzované v Cejpových seminářích k tomu, co chápal jako typologii. Typologie oproti 

                                                                                                                                                                      
259

 Užitím adjektiva „mithraický“ odvozeného od náboženského kultu mithraismu, míním zdůraznit především 

aspekty perského vlivu, solárních božstev, světla vůbec, stejně tak jako triumfalismu, které určovaly Chadrabův 

zájem o tuto problematiku, ačkoliv si uvědomuji, že tento pojem nemůže dost dobře fungovat jako již 

Nietzschem vymezené dva protikladné principy. 
260

 Srov. Jan BALEKA, Antiteze, in: Výtvarné umění. Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika), Praha 

1997, s. 22. 
261

 Jako je Eva starozákonním předobrazem Marie a tedy jejím typem, tak je zároveň její antitezí, podobně i 

Adam – Kristus, Synagoga – Ecclesia ad. 
262

 Podrobněji k typologii např. Johan CHYDENIUS, The Typological Problem in Dante. A Study in the History of 

Medieval Ideas (Societas Scientarum Fennica, Commentationes Humanarum Litterarum, XXV, 1), Helsingfors 

1958, s. 11-44. 
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alegorii nepracuje ani tak s vrstvami, jako s předstupni či předobrazy (praefiguratio, figura) a 

lze ji tedy chápat historicky. Proto Chadraba už neodhaluje pouze významové vrstvy (sensus 

litteralis, sensus allegoricus, sensus tropologicus, sensus anagogicus), ale právě protože 

s typologií pracuje jako s metodou historickou, hovoří o formách tradice, z nichž jednu 

takovou představuje i napodobivá antiteze. Neuplatňuje přitom ani tak Panofského ideu dějin 

typů, jež zůstává stále ještě omezena výhradně na ikonografické a literární motivy. Celá jeho 

teorie nejenom triumfální typologie závisí na tom, jakým způsobem nahlíží chápání historie 

ve středověkém uvažování: „Středověký pohled na dějiny je profeticky historizující, 

prefigurativní. Věří ve věčný návrat typických protikladů a situací, s nimi i vůdčích postav a 

činitelů v odvěkém zápase o nadvládu nad Středozemím.“
263

 Z toho je zřejmé, že například 

typem „novus Constantinus“ může být stejně tak první středověký římský císař Karel Veliký 

jako český kníže a světec sv. Václav nebo pozdější český král a císař římský Karel IV., bez 

ohledu na to, jak časově či místně si byly tyto postavy vzdálené a zda náležely do biblické, 

pohanské či skutečné středověké historie. Stejně tak i muslimy Chadraba interpretuje 

prizmatem křesťanského typologického uvažování prostě jen jako „nové Peršany“. 

Chadrabovo pojetí typologie a postavení napodobivé antiteze v rámci ní se také 

pozvolna vyvíjelo k jejímu důslednějšímu definování a na základě toho zároveň k vyvozování 

obecných obsahových rysů pro celá období, až k poměrně radikálnímu konstatování, zde již 

ve vztahu k  napodobivé antitezi několikrát zmíněnému, že tedy křesťanské umění je 

typologicky celé pojímáno jako antitypus umění pohanského, jak to už částečně vyvodil A. 

Dempf bez bližšího vztahu k triumfalismu a orientalismům. Jedním z příkladů, dokládajících 

Chadrabovo zhodnocení typologie, byla pak v roce 1994 publikovaná stať v časopise Umění, 

kde jím použitou metodu označil za ikonografickou typologii a jasně definoval tři její tzv. 

typologické dimenze.
264

 Učinil tak v uplatnění na důkladně analyzované umělecké památky a 

témata, jimž se věnoval již ve svých předchozích studiích a jejichž výběr byl určován jeho 

zájmem o propojení politické autority s náboženskou ve smyslu určité královské sakrality či 

hledání utopických rysů v křesťanském myšlení, zde pak zhodnocené v obrazovém pojetí 

ideálního vládce.
265

 S konečnou platností tak určil, že křesťanské umění nelze v rámci 

typologie omezit jen tzv. typologickým paralelismem Starého a Nového zákona, který by byl 

pouze jednou z jeho dimenzí a významových rovin, u nichž často historici umění při svých 

                                                      
263

 CHADRABA, 1984c, s. 424. 
264

 CHADRABA, 1994d, s. 339-358. 
265

 Nutno podotknout, že dřívějšímu až obsesivnímu zdůrazňování triumfálního významu není v této studii 

věnován tak široký prostor. Ačkoliv Chadraba rozebírá svou teorii z větší části opětně na tom samém 

uměleckohistorickém materiálu, který již tak dobře známe z jeho předchozích rozborů, slovo triumf, které bylo 

od konce 60. let nutnou výbavou jeho výkladů, je přeci jen od 90. let v Chadrabových textech uplatňováno již 

poněkud umírněnějším způsobem. 
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ikonografických výkladech setrvávají, aniž by pátrali po dalších možných skrytých 

významech.
266

 V rámci druhé typologické dimenze, kterou Chadraba definoval, pojal za 

předobrazy pohanské dějiny, moudrost či mytologii, aby nakonec za třetí dimenzi dosadil již 

jím tak dostatečně zdůvodněný a četnými příklady z dějin umění bohatě doložený koncept 

napodobivé antiteze in triumpho.  

Poslední typologická dimenze byla zřejmě také, jak jsme si už výše ukázali, 

Chadrabovým nejosobitějším, avšak ne zcela vždy souhlasně přijímaným konceptem. K němu 

ať už nejblíže postavená antitetická typologie nebo v obecnější rovině typologické hledisko, 

jak o něm Chadraba také hovořil, pak zaujaly důležitou roli ve studiích mnoha dalších 

badatelů. Některé z nich Chadraba důvěrně znal a z jejich poznatků také vycházel. 

Z Chadrabova pohledu však často problém oněch autorů spočíval v tom, že triumfalismus 

nepovažovali za významuplný a jednotící tematický okruh, jenž by stál v pozadí výkladu jako 

prvotní příčina přímého vztahu typologických dvojic. Chadraba tak převzal víceméně jejich 

problémy a témata, ne však zcela jejich řešení či vyhodnocení. Nicméně možnost seznámit se 

s takto typologicky pojatými uměleckohistorickými prácemi měl, možná trochu překvapivě, 

již v českém prostředí, a to nikoliv u Dvořáka nebo někoho z jeho okruhu či následovníků, 

nýbrž u jeho protipólu – Karla Chytila.   

Chytilův text vydaný k Husovu jubileu roku 1918 – Antikrist v naukách a umění 

středověku a husitské obrazné antithese,
267

 který Chadraba velmi pozorně studoval už v rámci 

rozboru Dürerovy Apokalypsy, mu potvrdil mnohé.
268

 Studie o Antikristu, považovaná za 

jednu z nejlepších Chytilových prací, sledovala princip antiteze v rámci christologické 

tématiky.
269

 V mnoha ohledech, i přes značné stáří textu a další posun v bádání o umění doby 

husitské, si Chytilova studie ponechává stále ještě určitou platnost a zůstává hojně citovaným 

dílem k tomuto tématu, ohromujícím svou důkladnou prací s prameny, příznačnou ještě pro 

pozitivisticky a kulturněhistoricky zaměřené dějiny umění. Lze mu však také přisoudit 

zakladatelskou roli na poli ikonograficky zaměřené české uměleckohistorické literatury, 

                                                      
266

 Na základě toho Chadraba oprávněně kritizoval celou řadu badatelů, kteří se křesťanským symbolismem a 

ikonografií systematicky zabývali a další významové roviny zcela přehlíželi. Např. Chadrabovi dobře známý 

Louis RÉAU, Iconographie de l’art chrétien, Tome I, Introduction générale, Paris 1955, s. 62 ad. Viz 

CHADRABA, 1964b, s. 159. 
267

 Karel CHYTIL, Antikrist v naukách a umění středověku a husitské obrazné antithese, Praha 1918. 
268

 Ve své největší studii Dürers Apokalypse. Eine ikonologische Deutung však Chadraba odkazuje na Chytila 

pouze jednou a to spíše ještě ve smyslu výtky vůči němu, protože si Chytil nepřipustil protipapežské zabarvení 

Dürerova grafického cyklu. CHADRABA, 1964b, s. 46;  CHYTIL (pozn. 267), s. 205. 
269

 Kdybychom zůstali důslední, zřejmě bychom nezařadili husitské obrazové antiteze do antitetické typologie, 

protože zůstávají především v rovině antitetické a nevyjadřují to, co je pro typologii charakteristické, tedy 

naplnění předchozího v následujícím. K tomu viz ROYT (pozn. 256), s. 284. Chadraba je takto důsledně 

neodlišoval, ačkoliv zůstává pravdou, že mu v Chytilově práci chyběly ještě další okruhy, které již za 

typologické považovat lze, např. Kristus – Adam. Viz CHADRABA, 1968a, s. 314. 
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čehož si záhy s nástupem ikonologie v českém prostředí od 60. let začali více všímat také ti 

historikové umění,
270

 kteří měli k této metodě blízko a necítili se již být tolik zatíženi 

odkazem Dvořákovým a celé vídeňské školy dějin umění, proti níž právě tak trochu 

antitetické postavení Karel Chytil jako kulturní historik zastával.
271

 Přínos Chytilovy studie 

však Chadraba nedocenil plně hned ve svých ikonologických začátcích spojených s tématem 

Apokalypsy, ale zejména poté co zužitkoval Dempfovu teorii antitetické ikonologie.
272

 Možná 

později právě na základě Chytilovy studie o Antikristu si Chadraba začal nově uvědomovat, 

nakolik je antitetický princip obecně uplatnitelný také v námětu Apokalypsy,
273

 aby pak 

zjistil, že i samotnou antitezi Kristus-Antikristus lze na základě typologie vysvětlit jako 

přenositelnou z husitské tradice, v rámci níž ji zkoumal právě Chytil, do německé reformace, 

jak pak Chadraba dál odvodil.
274

 U Chadraby a Chytila lze nalézt ale i další styčné body, jež 

nemusí nutně ani tak souviset s antitetickou typologií.  

V úvodu své knihy o Antikristovi Chytil zdůrazňuje postup či metodu, kterou se snaží 

v následujícím textu uplatnit: nesledovat doposud převažující teologickou rovinu výkladu, ale 

vydat se směrem interpretace z hlediska historického přístupu vyzdvihující rovinu církevně-

politickou.
275

 Ačkoliv Chytil v tomto směru neusiluje o hlubší významovou interpretaci, 

odvození obecnějších rysů pro daná období a jeho studii tak nelze ještě vůbec považovat za 

ikonologickou, svým výchozím stanoviskem a prací s prameny mohl být příkladem 

ikonograficko-ikonologicky zaměřeným badatelům už proto, že ho nezajímalo jen zobrazení 

Antikrista v několika konkrétních výtvarných dílech nebo v úzce vymezeném časovém úseku, 

ale motiv sledoval komplexně, od jeho samotných počátků, přes veškeré literární zmínky o 

něm, jeho četná výtvarná zpracování jinde, aby teprve poté mohl dospět k pojednání o 

husitských obrazných antitezích. 

Uměleckohistorická pojednání o antitetických dvojicích poutala zájem historiků umění 

i nadále a stávala se předmětem často obsáhlých studií. Jestliže se Chytil zabýval 
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 Znovuobnovený zájem o Chytilovu práci lze vysledovat zejména u Josefa Krásy. Např. Josef KRÁSA, Karel 

Chytil, in: Kapitoly z českého dějepisu umění I. Předchůdci a zakladatelé, s. 172-179. 
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 K negativní reflexi kulturní historie mezi českými historiky umění do 1. poloviny 20. století stručně Rostislav 

ŠVÁCHA, Historikové kultury, in: idem, s. 141-159, o Chytilovi zejm. s. 154. 
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 V roce 1967 už Chadraba o Chytilově studii hovoří takto: „Chtěl bych při této příležitosti upozornit na 

zapomínané, avšak největší, dosud nepřekonané dílo české uměleckohistorické medievistické literatury: na 

pojednání Karla Chytila z roku 1918 Antikrist v naukách a umění středověku a husitské obrazné antitéze.“ 

CHADRABA, 1967e, s. 14. 
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 „Drak, šelma, bestia, had, satan, falešný prorok, bojovníci a zástupy, nevěstka babylonská a Babylon na 

jedné straně, Pán, beránek, žena ku porodu pracující, anjelé a rytíři nebeští, svědkové boží na zemi a nebeský 

Jerusalem, ty dva světy, které stojí proti sobě  a z nichž první jest protivou, antithesí druhého, to vše na pohled 

chaotické stává se průběhem doby konkrétnějším.“ CHYTIL (pozn. 267), s. 2. 
274

 Srov. z hlediska lingivistického studii ke stejnému tématu, viz Petr NEJEDLÝ, K vývoji substantiva 

Antikrist(us) ve staročeské slovní zásobě, in: Robert NOVOTNÝ (ed.), Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy, 

Praha-Litomyšl 2011, s. 285-298. 
275

 CHYTIL (pozn. 267), s. IV. 
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antiparalelou Kristus – Antikristus především ještě ve vztahu k husitským obrazovým 

antitezím, čímž pro Chadrabu trochu nepochopitelně, avšak jinak zcela logicky, musel 

opomenout dvojici Kristus – Adam nebo Kristus – Orfeus
276

 a další, poněvadž nebylo ani 

v Chytilově zájmu, který se dotýkal především husitských Tabulae Christi et Antichristi, tuto 

linii sledovat, Ernst Guldan ve své knize Eva und Maria: Eine Antithese als Bildmotiv 
277

 již 

nabídl obšírnější typologické pojednání motivu, zde pro změnu mariánského. Antiparalelu 

Eva – Marie sledoval na nesčetných příkladech pro Chadrabu rovněž velmi inspirativních, a 

proto jeho knihu také označil za „konečně moderní typologickou příručku prvého řádu pro 

mariánská témata z hlediska antiteze.“
278

 Ale ani zde nebyla idea triumfu, jež je za pomocí 

antiteze v křesťanském umění vždy nějak vyjádřena, dostatečně zdůrazněná, navíc Guldan 

vedl svou typologii poněkud tradičně pouze v rovině teologické, kde antiteticky proti Marii 

stála Eva, avšak jiné její pohanské či dokonce orientální protějšky již nacházel v omezené 

míře. 

 Až inspirativní text Alfonse A. Barba, jednoho z tehdejších představitelů Warburgova 

institutu a tamějšího knihovníka, který vyšel roku 1966 pod názvem Antaura The Mermaid 

and the Devil’s Grandmother,
279

 byl zřejmě jednou z prvních pro Chadrabu známých studií, 

která prokázala, že „antitetickou oblast pohanskou lze postihnout až do drastických 

důsledků“, jak sám prohlásil.
280

 Jestliže totiž předchozí zmínění autoři zůstávali ještě 

víceméně na jisté a pevné půdě křesťanské biblické typologie jen s občasnými exkurzy 

k pohanským typům, Barb se nebál ve výsledku přirovnat Pannu Marii k nejrůznorodějším 

modifikacím ženských démonů a nestvůr, v řeckém pojetí však zjemnělých a zkrášlených do 

podoby atraktivních svůdnic, spojených vždy nějakým způsobem s temným a hlubinným 

vodním elementem, které měly své počátky v mytologiích Předního východu, kde v závislosti 

na tamější různorodé etnicitě a kultům vystupovaly pod rozličnými jmény jako Antaura, 
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 Postavou a znázorněním Orfea v raně křesťanském umění se zabýval ve svých dílech především rakouský 

historik umění a náboženství Robert Eisler (1882-1949). Viz Robert EISLER, Orphisch-Dionysische 

Mysteriengedanken in der christlichen Antike. Voträge der Bibliothek Warburg, II, 1922-1923, Liepzig 1925; 

nebo Robert EISLER, Orpheus the Fisher. Comparative Studies in Orphic and Early Christian Cult Symbolism, 

London 1921. Eisler byl badatelem s širokým tematickým záběrem a rovněž u něj můžeme pozorovat určitou 

afinitu s Chadrabou. Stejně tak ve výsledku některé jeho teze působily obdobně kontroverzně. (Srov. Eislerovu 

interpretaci Krista ve vztahu k židovské skupině Zélótů a Chadrabovu interpretaci Dürerova postoje namířeného 

proti tehdejší římské církvi.) Také jedna z Chadrabových pozdních studií přímo vychází z Eislerových textů o 

Orfeovi. V Chadrabově metodologickém (typologie) a tematickém zaměření (triumfalismus a krotitelské 

schéma) je pak dále rozvíjena. Orfeus zde vystupuje jako typus Christi a zároveň jako krotitel zvířat. Jak Eisler 

prokázal v souvislosti s dobovou náboženskou situací, zobrazování Krista a Orfea odhalovalo to, co Chadraba 

opět příznačně interpretoval jako antitetickou nápodobu, vzešlou protentokrát ze soupeření křesťanských a 

farizejských misií. Viz CHADRABA, 2003a, s. 15–22. 
277

 Ernst GULDAN, Eva und Maria:Eine Antithese als Bildmotiv, Graz-Köln 1966. 
278

 CHADRABA, 1968a, s. 314. 
279

 A. A. BARB, Antaura The Mermaid and the Devil’s Grandmother, in: Journal of the Warburg and Courtald 

Institutes 29, 1996, s. 1-23. 
280

 CHADRABA, příloha č. 2, s. 213. 
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Abra, Lilith, Lilîtu, Lamashtu, Abyzou a v nám povědomějším evropském kontextu pak jako 

sirény, nymfy, mořské panny, gorgóny či třeba meluzíny. Z Barbových četných příkladů 

doložených konkrétními uměleckými artefakty zaujal Chadrabu zejména mezopotámský reliéf 

takzvané „Královny noci“ z Britského muzea,
281

 považovaný za znázornění babylónského 

božstva Lilîtu, o němž Barb píše, „že vzhledem k typu účesu poukazující na božskou povahu 

Lilîtu, musel být takový reliéf umístěn nad oltářem, kde byl předmětem veřejného uctívání 

(adorace)“.
282

 [3] Chadraba reprodukci tohoto terakotového reliéfu znázorňujícího 

mezopotamskou bohyni, dříve také známého jako tzv. Bourneyho reliéf, od Barba převzal a 

často jím doprovázel své pozdější studie,
283

 kde bohyni přirovnával k typu „krotitelky zvířat“, 

o níž bude řeč ještě v následujícím textu, a jenž v Chadrabou takto vedené linii, jím 

označované také jako „vládkyně zvířat“, představuje antetyp Madony na lvu.
284

 [4] Navzdory 

těmto nashromážděným poukazům, které typově ztotožňují Pannu Marii s ženskými vodními 

démony a pomocí nichž Barb dospívá v podstatě k tomu, co nazval Chadraba napodobivou 

antitezí, neodvažuje se nakonec tento učenec z Warburgovy knihovny pro své poznatky, o 

nichž sám tuší, že se budou některým historikům umění jevit poněkud ahistoricky, a tudíž 

stěží uvěřitelně, vyvodit jiný závěr než jakým je citát ze slavné básně Heinricha Heineho, 

Lorelei: „Ich weiss nicht was soll es bedeuten., který symbolicky uvozuje i uzavírá tuto jinak 

možná provokativní, avšak důmyslnou interpretaci.  

                                                      
281

 Reliéf z terakoty datující se přibližně do období 1800-1750 př. Kr. z  oblasti dnešního jižního Iráku 

(pravděpodobně se jednalo o sumerské město Ur nebo Nippur) se dostal do britských sbírek zřejmě ve 20. letech 

20. století.  Podle svého tehdejšího vlastníka byl znám jako the Burney Relief, od roku 2003 je součástí sbírek 

Britského muzea. Otázka identifikace postavy bohyně na reliéfu s konkrétním sumerským božstvem však 

zůstává dodnes otevřená. Nejčastěji bývá spojována s židovským ženským démonem Lilith (akkadsky také Lilítu 

či Ardat-Lilí), dále se sumerskou bohyní plodnosti, lásky a války Inanna (akkadsky též Ištar) nebo 

mezopotamskou bohyní podsvětí Ereškigal. Do nedávné doby byl reliéf bohyně ztotožňován nejčastěji s 

postavou Lilítu, viz také u nás: Jiří PROSECKÝ, Lilú, Lilítu, Ardat-Lilí, in: Encyklopedie mytologie starověkého 

Předního východu, Praha 2003, s. 129. Poslední bádání se však přiklání k názoru, že by se spíše mohlo jednat o 

zobrazení bohyně podsvětí Ereškigal v souvislosti s příběhem o sestoupení bohyně Innany do podsvětí. K tomu 

např.: Dominique COLLON, The Queen of the Night, London 2005; Dominique COLLON, The Queen under attack 

– a rejoinder, in: Iraq 69, 2007, s. 43- 51. Někteří badatelé vzhledem k výjimečnosti ikonografie reliéfu, který 

postrádá jakékoliv paralely, jsou dokonce přesvědčeni o tom, že terakota není vůbec starobabylonského původu. 

Viz Pauline ALBENDA, The "Queen of the Night" Plaque: A Revisit, in: Journal of the American Oriental 

Society 125, 2005, č. 2 s. 171-190. 
282

 BARB (pozn. 279), s. 7. 
283

 Např. CHADRABA, 1975f, s. 400; týž, 2000b, s. 68, obr. 21, zde například Chadraba terakotu popisuje jako: 

„mezopotámský helénistický reliéf ovlivněný indickou plastikou.“ 
284

 CHADRABA, 1975f, s. 402. 
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Obr. 3 Královna noci, tzv. Bourneyho reliéf, 1800-1750 př. n. l., The British Museum. 

Obr. 4 Madona na lvech ze Skarbimierze, kol. 1360, Wroclaw, Muzeum Narodowe.  

 

I zde ale zůstal Barb tak trochu na půli cesty, k jejímuž cíli se teprve Chadraba snažil 

usilovně dospět tím, že za každým vědomým převzetím antetypu či chceme-li antitetickým 

napodobením, nalézal dobový historický důvod tohoto obrazového přisvojení. V tom také 

spočívala Chadrabova typosémantika. Každé převzetí typu zde mělo mít svou jasnou příčinu, 

a proto v něm byl také skrze umělecké dílo zakódován význam určený dobovému divákovi. 

Chadraba byl přesvědčen, že je to typologická metoda či typosémantika, která historikovi 

umění může napomoci tento význam v uměleckých dílech minulých dob poodhalit.
285

  Nemá 

tedy charakter jen zjednodušené srovnávací metody, na což upozornil již Josef Krása, když 

zdůraznil, že Chadrabova typologie nemůže být jednoduše směšována s komparatistikou.
286

 

V Chadrabově metodě šlo vždy o zdůvodnění toho, proč se shodné obrazové motivy objevují 

jednou v umění předovýchodním a o několik set let později se mohou vynořit zcela nově 

v umění křesťanského západu jako nositelé již evidentně odlišných významů, než měl daný 

                                                      
285

 Je třeba mít také stále na paměti, že význam a obsah není u Chadraby totéž. Význam je pro něj do díla 

záměrně vložená zpráva či poselství soudobému divákovi a netvoří ještě celý obsah. Viz CHADRABA, 1975f, s. 

397. 
286

 Josef KRÁSA (rec.), Staroměstská mostecká věž a triumfální symbolika v umění Karla IV,. in: Umění XXI, 

1973, č. 1, s. 76. 
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motiv na původním místě své geneze. Tuto otázku přirozeně Chadraba však ve své době 

neřešil v evropském kontextu vůbec sám.
287

  

Ponecháme-li nyní stranou ty historiky umění, kteří si spíše libovali ve 

formálních komparacích shodných obrazových motivů napříč dobami a světadíly bez dalšího 

hlubšího odůvodnění takových paralel,
288

 pak tu byla také skupina vědců, kteří se snažili 

postihnout příčiny tohoto uměleckohistorického problému podstatně hloub a pod povrch. 

Přístupů, které se tomu nabízely, existovalo hned několik. Ať už to byla ještě stále vlivná 

teorie difuzionismu,
289

 jakožto geografického šíření vlivů, nebo dále to, co můžeme chápat 

jako určitou teorii tradice, tedy šíření vlivů v čase, v níž hraje klíčovou roli pojem „přežitek“ 

(survival), jakožto termín odvozený zejména z  anglické etnologické terminologie, tak sem 

nemalé podněty přinesla i hlubinná psychologie, zejména Jungovy archetypy. Inspiraci těmito 

přístupy, nikoliv však jejich bezmezné přijetí a aplikování na uměleckohistorický materiál, 

bylo možné pozorovat zejména v okruhu badatelů spjatých s osobou Abyho Warburga či jeho 

knihovny, kteří tak za pomocí výše zmíněných oborů jako je antropologie, psychologie, či za 

přispění etymologie a mytologie překročili rámec krátkého času v mnoha ohledech dřív než 

například pozdější historikové školy Annales.
290

 

Fritz Saxl v jedné ze svých přednášek, proslovené v říjnu roku 1947, upozornil na 

„životní cyklus“ těch obrazových motivů, jež přetrvávají staletí i tisíciletí v různých 

                                                      
287

 V případě českého prostředí by se o tom dalo již polemizovat, i když lze zde také najít určité pokusy, které 

však nikdy neupouští od převážně formálně-stylového zaměření. Viz Jaroslav PEŠINA, K otázce retrospektivních 

tendencí v českém malířství krásného slohu, in: Umění XII, 1964, č. 12, s. 29-35. 
288

 Zprvu byl Chadraba např. zaujat Baltrušaitisovým nalézáním orientálních motivů v gotickém umění, než ale 

poznal, že jen vršení vizuálních dokladů této tradice je poněkud nedostačující. Jurgis BALTRUŠAITIS, Le Moyen 

Age Fantastique, Antiquités et Exotismes dans l’Art Gothique, Paris 1955. Se zpožděním více než půl století pak 

v českém překladu jako: Fantastický středověk. Antické a exotické prvky v gotickém umění, Praha 2008; Stejně 

tak Jurgis BALTRUŠAITIS, Art sumérien: Art roman, Paris 1934, kde autor většinou pouze hromadí příklady 

shodných schémat a detailů ornamentálních a zvířecích motivů objevujících se na sumerských válečcích a 

pečetidlech ve shodě s reliéfy na románských hlavicích sloupů francouzských katedrál. Nicméně je zde 

prostřednictvím velkého množství nákresů detailně doloženo např. krotitelské schéma. Podobné stanovisko 

zaujmul Chadraba i ke studii Pochatově, viz Götz POCHAT, Der Exotismus während des Mittelalters und der 

Renaissance. Voraussetzungen, Entwicklung und Wandel einse bildnerischen Vokabulars, Stockholm 1970.  Ke 

srovnání Pochatovy knihy s Chadrabovou monografií viz KRÁSA (pozn. 286), s. 77. 
289

 Obecně k difuzionismu v antropologii viz Václav SOUKUP, Antropologie. Teorie člověka a kultury, Praha 

2011, s. 416-431. Ve vztahu k našemu problému pak zejm. Rudolf  WITTKOWER, East and West. The Problem of 

Cultural Exchange, in: týž, Allegory and the Migration of Symbols, London 1987, s. 10-14. 
290

 Fernand Braudel přichází oficiálně s konceptem la longue durée  až v roce 1958, ve studii La longue duré, 

publikované v časopise Annales E.S.C., avšak tato teze se objevuje už v jeho nejslavnějším díle La Méditerranée 

et le monde méditerranéen à ľepoche de Philipe II. (prvně vydáno 1947). K tomu viz Martin NODL, Fernand 

Braudel – „Mistr nové historiografie“, in: Fernand Braudel, Dynamika kapitalismu, Praha 1999, s. 72-73; 

„Připustíme–li, že v historiografii posledních sta let bylo nejcennějším jevem překročení rámce krátkého času 

(docházelo k němu jen vzácně), pochopíme významnou úlohu dějin institucí, náboženství, kultur a díky 

archeologii, která se neobejde bez velkého časového prostoru, i rozhodující význam klasických studií. Právě ta v 

minulosti náš obor zachránila.“ Fernand BRAUDEL, Dlouhé trvání, in: Cahiers du CEFRES 8, Antologie 

francouzských společenských věd: Antropologie, Sociologie, Historie, Praha 1995, č. 8, s. 5. [cit. 

14.8.2013]Dostupné z: http://www.cefres.cz/pdf/c8/braudel_1995_dlouhe_trvani.pdf; K času „dlouhého trvání“ 

ve vztahu k dějinám umění krátce viz KROUPA (pozn. 28), s. 209. 

http://www.cefres.cz/pdf/c8/braudel_1995_dlouhe_trvani.pdf
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kulturách, pokaždé však s poněkud transformovaným významem.
291

 Jako konkrétní příklady 

uvedl motiv muže přemáhajícího býka, jinak skvěle rozpracovaný již v jeho rozsáhlé rovněž 

typologicky pojaté studii o Mithrovi,
292

 nebo onen obrazový motiv, který později Rudolf 

Chadraba označoval za „krotitelské schéma“ – postavu stojící na zvířeti a v obou rukou 

symetricky držící hady. V neposlední řadě demonstroval svoje závěry také na motivu 

okřídlené bytosti, jakožto typu v antickém pohanském světě nejčastěji ztělesňujícím bohyni 

vítězství Niké (Victoria), avšak později v křesťanské ikonografii transformovaném do podoby 

božího posla.
293

 Všechny tři Saxlovy zmíněné příklady měly doložit určitou specifičnost a 

nevyzpytatelnost, s jakou se tyto obrazové typy či motivy přesouvají v čase i místě a 

v důsledku toho také mění svůj význam. Proč však například právě v 1. polovině 5. století 

dochází k onomu zvratu, kdy si křesťanská ikonografie přisvojí obrazový typ pohanské 

vítězné bohyně a použije ho pro zobrazení andělské postavy, nebo proč motiv muže s hady 

(krotitelské schéma) již není po roce 1200 nikdy více aktualizován, jsou otázky, na něž Saxl 

ještě nechtěl dát přesnou odpověď. Namísto toho na několika místech hovořil o blíže 

nespecifikované síle či magické moci, s níž tyto obrazové formule doslova „přitahují“ 

různorodá témata.
294

 Vidíme tak, že Saxl a po něm i Barb prozatím usilovali především o to 

sledovat životní cykly obrazových motivů, jejich kontinuitu a zároveň variabilitu z hlediska 

významu. Byl to první krok k tomu pokusit se dále vysledovat příčiny těchto transformací.  

Jestliže Saxl ještě v roce 1947 hovořil o obrazových formulích, které mají „magnetic 

power to attract other ideas into their sphere“, Jan Białostocki o něco později, v návaznosti 

na Saxla ale snad i na Abyho Warburga a jeho formule patosu (Pathosformeln), označil tu 

samou magickou moc obrazů již konkrétním pojmem tzv. „ikonografické gravitace“ 

(ikonograficzna grawitacja, ikonographische Schwerkraft),
295

 která se jako magnetická síla 

koncentruje kolem obrazů (Saxl hovoří o „obrazových formulích“) nabytých specifickými a 
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 Fritz SAXL, Continuity and Variation in the Meaning of the Images, in:  Heritage of Images. A Selection of 

Lectures by Fritz Saxl, London 1957, s. 1-12. 
292

 Fritz SAXL, Mithras. Typengeschichtliche Untersuchungen, Berlin 1931.  
293

 Opět by se tak podle Chadraby jednalo o ryze triumfální, z antiky převzatý a křesťanstvím transformovaný, 

obrazový motiv. 
294

 „The images with a meaning peculiar to their own time and place, once created, have a magnetic power to 

attract other ideas into their sphere that they can suddenly by forgotten and remembered again after centuries of 

oblivion.“ SAXL (pozn. 291), s. 14. 
295

„Ein existierendes Bild zieht wie ein Magnet neu  entstandene verwandte ikonographische Formen an sich 

und zwingt sie zur Angleichung. Wir können dann also nicht nur von einem Beharuungsvermögen 

ikonographischen Typen sprechen, sondern auch von einer Erscheinung, die wir als ikonographische 

Schwerkraft bezeichnen dürfen.“ Jan BIAŁOSTOCKI, Die „Rahmenthemen“ und die archetypischen Bilder, in: týž, 

Stil und Ikonographie. Studien zur Kunstwissenschaft, Dresden 1966, s. 113. Studie prvně publikována v méně 

rozvité podobě také jako: Temat  ramowy i obraz archetypiczny. Psychologia i ikonografia, in: Teoria i 

twórczoćź. O tradicji i inwencji w teorii sztuki i ikonografii, Poznań 1961, s. 161-68; nebo později jako: 

Encompassing Themes and archetypal images, in: Arte Lombarda X, 1965, s. 275-284. Reprint téhož anglického 

textu také in: Rococo to Romanticism. Art and Architecture 1700-1850, London 1976, s. 273-282. 
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typickými významy, pro něž dále zavedl termín, jenž vstoupil ve známost na poli teorie dějin 

umění jako tzv. rámcové téma“ (temat ramowy, Rahmenthema nebo encompassing theme),
296

 

které bychom mohli přirovnat například k literárnímu topoi.
297

 Sám Białostocki, na jehož 

teorii a koncipování rámcových témat měla bezesporu vliv jak kniha Georga Kublera The 

Shape of Time
298

 tak mnohé studie Ernsta H. Gombricha,
299

 vztáhl daný pojem k archetypu, 

nikoliv aby ve výsledku oba dva termíny zcela ztotožnil, nýbrž aby také v kritické návaznosti 

na Jungovu analytickou psychologii dokázal, že archetyp může představovat až příliš vágní 

pojem, ne zcela vhodný pro jazyk dějin umění jako historické disciplíny, ať už proto, že sám 

Jung jej nikdy zcela dostatečně nevysvětlil, jeho pojetí se soustavně měnilo, ale rovněž kvůli 

nedostatečnému pochopení „historického života symbolů“, jak to ve své studii výstižně shrnul 

již Henri Frankfort.
300

 Białostocki, ačkoliv se tímto modelem inspiroval, snažil se zároveň 

upozornit na nebezpečí, jež by mohlo dějepisu umění přinést buď samotné užití slova 

„archetyp“
301

 nebo jen chápání takových zásadních pojmů v uměleckohistorické terminologii 

jako je symbol, typ či vzor ve významu tohoto Jungova pojmu. Białostocký, jemuž byla 

psychologická stránka v rámci uměleckohistorického bádání jinak podstatně bližší než třeba 

Chadrabovi, byl však zároveň přesvědčen, že pokud mají dějiny umění přebírat některé 

poznatky z analytické psychologie, bude třeba je postavit ještě na historické základy, dát 

těmto psychologickým pojmům také určitý historický obrat. Jen málokterý historik jako 

vědec, a to i historik umění, bude stěží budovat své teze na pojmech, jejichž podstata spočívá 

mimo dosah lidského chápání.
302

 Přesto zřejmě Jungovo pojetí archetypu ve vztahu 
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 Ibidem. Białostocki poprvé použil pojmu „rámcové téma“ ve svých studiích věnovaných Rembrandtovi. Viz 

Jan BIAŁOSTOCKI, Ikonographische Forschungen zu Rembrandts Werk, in: Müncher Jahrubuch der bildenden 

Kunst, III F., VIII, 1957, s. 195-210. K rámcovému tématu dále např. Stanislaw CZEKALSKI, Jan Białostocki, 

Goya’s „Third May, and the Aporias of Research on the Genetic Relations on Paintings, in: Ars 40, 2007, č. 1, s. 

93-101; Jiří Kroupa v kapitole, jíž věnuje Białostockému jako jednomu „z nejvíce univerzalistických historiků 

umění ve 20. století“ naopak jeho koncept „rámcového tématu“ vůbec nezmiňuje. Viz KROUPA (pozn. 28), s. 

111-114. Srov. Piotr SKUBISZEWSKI, Obituary. Jan Białostocki, in: Burlington Magazine 81, 1989, s. 422; Franco 

BERNABEI: Jan Białostocki, Formalism and Iconology, in: Artibus et Historiae 11, 1990, č. 22, s. 9-21, 

k rámcovému tématu zejm. s. 17-18; Anděla HOROVÁ, Jan Białostocki šedesátiletý, in: Umění XXIX, 1981, č. 4, 

s. 360-362. 
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 Willem F. LASH, Iconography and Iconology, in: Grove Art Online. Oxford Art Online, Oxford University 

Press. [cit. 14.9.2013]. Dostupné z: http://www.oxfordartonline.com. Srov. např. Ernst Robert CURTIUS, 

Evropská literatura a latinský středověk, Praha 1998, s. 94-95. 
298

 Wojciech BAŁUS, Jan Białostocki and George Kubler, in an Attempt to Catch Up with the System, in: Ars 43, 

2010, č. 1, s. 119-124; CZEKALSKI (pozn. 296). 
299

 CZEKALSKI (pozn. 296). 
300

 Zde především kritika Jungovy teorie ve vztahu k historickým disciplínám. Henri FRANKFORT, The Archetype 

in Analytical Psychology and the History of Religion, in: Journal of the Warburg and Courtald Institutes. 21, 

1958, č. 3-4, s. 166-178. 
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 K archetypu v uměnovědě obecně viz Maud BODKIN, Archetypal Patterns in Poetry. Psychological Studies of 

Imagination, London 1974; Hana LORENZOVÁ, Archetyp, in: HOROVÁ (pozn. 26), s. 34-35. 
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 Archetypické představy které nám nevědomí zprostředkuje, nesmíme zaměňovat s archetypem o sobě. Jsou to 

prostě obměňované výtvory, které odkazují na o sobě nenázornou základní formu. Tato forma se vyznačuje 

jistými formálními prvky a jistými základními významy, které však lze zachytit jen přibližně. Archetyp o sobě je 



- 87 - 

 

k symbolickému myšlení Bialostockému napomohlo sledovat danou problematiku přeci jen 

komplexněji, neredukovat myšlenku symbolu jen na konvenční námět či alegorii
303

 a zároveň 

se nespoléhat ať už na přímý či zprostředkovaný blíže neurčený vliv jednoho díla na druhé, 

jímž by se paradoxně problematika genetických vazeb mezi nimi vyřešila asi tak obdobně 

prazvláštním způsobem, jakým se historikům umění v těžko řešitelných uměleckohistorických 

otázkách volal dříve na pomoc Hegelův Zeitgeist.  

Bialostockému se zamlouvala myšlenka, v rámci níž se umělecká díla odkazují 

k určitému obrazovému pravzoru. Ačkoliv z předešlého je patrné, že k ní zastával kritické 

stanovisko, nikdy se jí zcela nevzdal. Archetypální či rámcová témata, která náleží do hluboké 

struktury univerzálního jazyka, z jeho pohledu vypovídala také mnohé o struktuře lidské 

mysli. Nešlo mu tedy ani tak o vliv ve smyslu vysledování motivů předávaných od jednoho 

umělce k druhému, nýbrž o působení tradice, v níž se dá vystopovat společný základ 

jednotlivých vyobrazení, jež jsou víceméně jeho variacemi, byť v proměnách doby a místa 

neustále přehodnocovanými, obohacovanými o nové významové vrstvy. Tímto směrem se 

ubíraly také Chadrabovy úvahy, který otázku uměleckého vlivu a tradice považoval za 

klíčovou pro dějiny umění a rozhodně nebyl spokojen s tím, jak se s ní mnozí kunsthistorici 

poněkud mechanicky vyrovnávali. Chadrabovy statě z počátku 70. let, kam patří například 

studie Tradice a významovost nebo Influence ou Antithèse?, jasně ukazují na snahu vypořádat 

se s tímtéž problémem jako Białostocki, avšak bez přispění nebo bez inspirace Jungovou 

hlubinnou psychologií. Bialostocki, který již naznačil možná rizika začlenění archetypů do 

dějin umění, tak jakoby Chadrabovi částečně potvrdil, že dějiny umění by se měly také vedle 

psychologie zaměřit při svých analýzách na stránku politickohistorickou a sociální.
304

 Jenže 

ačkoliv se Chadraba snažil do svých interpretací vtěsnat právě hlediska sociální či 

politickohistorická a jiná, archetypů se nikdy nezbavil, a to proto, že byl přesvědčen o tom, že 

středověké vědomí a myšlení v zásadě na archetypech funguje. Archetypem byl pohan. 

Peršané, Arabové, Turci byli jen konkrétní dobovou politickohistorickou modifikací. Stejně 

tak postava ideálního panovníka zůstávala konstantou, k níž každá doba dosazovala ještě 

                                                                                                                                                                      
psychoidní faktor, který tak říkajíc patří k neviditelné, ultrafialové části psychického spektra. Zdá se, že jako 

takový není schopen vědomí. Odvažuji se této hypotézy, protože se zdá, že všechno archetypické, co je vnímáno 

vědomím, představuje variace na základní téma. Carl G. JUNG, Archetypy a nevědomí. Výbor z díla II, Brno 

1997, s. 70. 
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ekonomická, sociální nebo psychologická.“. Jan BIAŁOSTOCKI, Význam dějin umění jako humanistické vědy, in: 

Umění XII, 1964, č. 5, s. 461. 
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svoje proměnné – Konstantina, Karla Velikého, Karla IV. atd. V této souvislosti je také třeba 

připomenout, že Chadraba bral Białostockého teze, nejenom koncept rámcového tématu 

založeného na archetypech, nesmírně vážně a jako historika umění, určitým způsobem dále 

přehodnocujícího a i překračujícího Panofského pojetí ikonologie, si ho proto velmi cenil.  

Białostocki, který u nás několikrát přednášel a jehož publikace zde nebyly vůbec 

neznámé, působil jako vlivný prostředník, jenž v českém prostředí udržoval alespoň jakési 

základní povědomí o aktuálním stavu dějin umění za železnou oponou,
305

 zejména pak o 

jednom z jejich nejaktuálnějších směrů, jímž byla ikonologie. Jeví se potom jako logické, že 

rovněž teorie rámcového tématu nemohla Chadrabově pozornosti ujít. Ten se snažil nejednou 

dokázat, že jeho pojetí napodobivé antiteze a triumfální symboliky dobře funguje i v rámci 

těchto Białostockým navržených archetypálních námětů.
306

 Není tedy náhodou, že Anděla 

Horová
307

 spolu s Josefem Krásou
308

 zmiňují provázanost Chadrabovy typosémantiky a 

Białostockého pojetí Rahmenthemen. Jedná se o ty koncepty, jež oběma autorům umožňovaly 

uvádět v souvislosti vyobrazení historicky, místně a ikonograficky vzdálená, avšak 

sémanticky určitým způsobem spřízněná. Na základě této „ikonografické gravitace“ šlo 

především o to vystopovat univerzální a nadčasový význam, jež mají dvě typologicky 

příbuzná díla společný, protože obě spadají do stejného rámcového tématu. Bialostockého 

rámcové téma tak pomohlo odůvodnit ještě v další, především v té obecnější, rovině 

Chadrabovy paralely, jež nacházel mezi východními a západními obrazovými motivy. Chtěl-li 

Chadraba vystopovat pohanské orientalismy v západním umění, jež by měly stejnou živoucí 

sílu jako řecko-římské přežitky (survivaly) v umění renesančním, jak prokázal prvně Warburg 

a jeho následovníci, bylo zvolení typosémantiky ve smyslu specifické typologické metody 

žádoucí záležitostí. Chadraba ji však nestavěl pouze na síle výrazu a psychologii formy. 

Snažil se ji ukotvit v konkrétních historických a politických událostech, které pro něj ještě 

stále představovaly hybnou sílu dějin. Chadraba ale přeci jen s historickými prameny či fakty 

nakládal více jako literární vědec, než jako historik či archivář. Od toho se pak také odvíjely 

některé problematické body jeho metody, zejména pokud se mu nepodařilo propojit dané 

historické okolnosti s jednotlivými uměleckými díly jinak než na základě typologických 

srovnání, která kladl na první místo. Typologická metoda a idea rámcových témat je sama o 

sobě lákavá a to zejména pro historiky umění, obecný historik k ní však bude přistupovat 
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značně kriticky. Nejeví se například z historického hlediska jako zcela věrohodné, pokud 

každá památka z okruhu dvorského umění Karla IV., ke které nalezneme typově stejné 

vyobrazení perské provenience, musí bezpodmínečně odrážet Karlův cílený zájem v navázání 

na odkaz byzantsko-slovanských a orientálních tradic, jak Chadraba předpokládal.  

I přesto lze z předešlého po právu soudit, že Chadraba svou teorií napodobivé antiteze 

a obohacením typologického hlediska, s kterými zůstal v českém prostředí poněkud izolován 

od tehdejších západoevropských dějin umění, mohl značně přispět do dobové diskuze o 

meziobrazových vztazích, uměleckých vlivech a tradicích v dějinách umění a že ve 

středoevropském prostoru to nebyl pouze Jan Białostocki se svým pojetím rámcového tématu, 

kdo se těmito otázkami invenčním způsobem zabýval. Zároveň také množství, ať už 

Białostockým či jiným ze zmíněných badatelů provedených typologických srovnání, či 

konkrétních ikonologických analýz, Chadrabu neustále utvrzovalo v tom, že jako „triumfální“ 

je možné označit celou řadu rámcových témat,
309

 a skutečně tak vytvořit z triumfální 

symboliky jednu z jejich ústředních částí.
310

 

Obdobných pojednání, která se věnovala meziobrazovým vztahům, problému vlivu a 

tradice, s nimiž typologické hledisko vždy úzce souvisí, samozřejmě nalezneme 

v uměleckohistorické literatuře nespočet,
311

 a není zde ani účelem podat jejich vyčerpávající 

přehled stejně jako předkládat zde kompletní výčet literatury, z níž Chadraba vycházel. Stačí 

jen prolistovat poznámkovým aparátem a citacemi jeho vlastních textů, abychom narazili na 

desítky dalších jmen, jež v námi analyzované práci chybí a mohly by zde být zmíněny. 

Zajímavé jsou však pro nás z hlediska interpretace Chadrabovy metody a hlubšího pochopení 

témat, jimiž se zaobíral, rovněž jeho recenze, v nichž se mnohdy ani tak neobjevuje skutečné 

zhodnocení recenzovaného díla, jako je v ní prezentováno podstatně víc domýšlení 

Chadrabových vlastních problémů a tematických okruhů, kterých se autoři v předložených 

studiích často jen letmo dotkli. Již zde byla například zmíněna recenze na Dempfovu knihu,
312

 

v níž poprvé vysvitla Chadrabova fascinace myšlenkou antitetické ikonologie, ačkoliv knihu 

švýcarského filozofa jako celek zhodnotil víceméně dosti kriticky. Jde nám o to poukázat na 

bohatý materiál, který mu daní badatelé ve svých studiích nashromáždili, určitým způsobem 

                                                      
309
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také utřídili či klasifikovali, čímž mu tak v mnoha ohledech připravili půdu k tomu, aby mohl 

linii triumfalismu snáze sledovat. U badatelů zaměřených tradičním směrem výkladu 

středověkého umění, uvězněného jen v mezích křesťanské ikonografie, samozřejmě 

Chadrabova typologie narážela na častá odmítnutí. Typologie je však metodou zobecňující, a 

jak sám Chadraba podotýkal, „náleží spíše také spekulativnímu směru umění“.
313

 Motivy, 

které by ve slovníku biblické ikonografie bylo jen těžko možné sloučit dohromady, se u 

Chadraby a dalších spřízněných historiků umění jako byl Saxl, Wittkower nebo již zmíněný 

Bialostocki, který stál Chadrabovi nejbliže z nich, ocitla na poli společného významu, tedy 

toho, co André Grabar nazval „sémantickým polem“.  

Jak je tedy z předchozího patrné, Chadrabovi se východiskem dalšího bádání stalo od 

poloviny 60. let typologické hledisko. Od historické a srovnávací typologie chtěl dospět 

k takzvané „typosémantice“,
314

 v níž i nadále umělecké dílo fungovalo především jako nositel 

intelektuálních významů po vzoru ikonologické metody. Sledování určitých motivů či typů 

neznamená pouze vystopovat začátek pomyslné řady, konstatovat prvotní obrazovou formu a 

sledovat, jak se vlivem různých prostředí a dob dále proměňovala, nýbrž pokaždé zjišťovat 

důvody, proč byla dále využívána a přejímána. Pro tuto metodu hledal obecné teoretické 

zdůvodnění, jež našel v triumfalismu jako klíči k pochopení křesťanského umění. Aby nám 

ale tento pojem nezněl příliš násilně, je třeba ho chápat v co nejširším významu a vždy mít na 

paměti, že Chadraba křesťanský triumfalismus velmi zobecňoval, až téměř k metafyzickému 

vítězství, zejména jako ideovou a morální převahu nad ostatními náboženstvími a kulturami, 

vůči nimž se křesťanství vymezovalo. 

Abychom se mohli stát vítězi, musíme mít ale nad kým triumfovat. Tím vzniká 

napodobivá antiteze jako přisvojení si symbolů nepřítele, jež se dá vztáhnout na případy 

konkrétních uměleckých děl, kde ji však většinou poněkud zavádějícím způsobem 

interpretujeme jako umělecký vliv. Touto nápodobou se dá zároveň vysvětlit celý smysl 

křesťanského umění jako ideového boje za pomocí obrazů ve vztahu k předchozím kulturám, 

jež pouze nenapodobuje, ale jejich nástroje moci přehodnocuje ve svůj prospěch a ve 

výsledku nad nimi triumfuje. To je cílem umění. Čím však samo umění pro Chadrabu je, jak 

se nám jeví v jeho interpretaci a pojetí? Budeme-li nahlížet dějinný vývoj jako neustálé 

soupeření kultur, vymezování se jedné vůči druhé, jako nekompromisní boj, nelze se zde 

potom ubránit myšlence, že umění vystupuje jako „ideová zbraň“. Budeme-li chtít zůstat 
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v této rovině obrazného vyjadřování, ještě přesněji řečeno lze umění u Chadraby chápat jako 

munici, a samotné křesťanství jako skutečnou zbraň, kterou měla Evropa proti perskému 

mithraismu, manicheismu a dalším orientálním duchovním naukám vítězně použít.
315

  Ať už 

ale tento pojem chápeme v tom nejobraznějším slova smyslu: jako symbolický nástroj 

k obraně i útoku, jako nástroj moci – ve výsledku také zůstává nástrojem se všemi svými 

klady i zápory, které to pro pochopení umění a jeho dějin nese. Estetický účinek díla se jeví 

jako nedůležitý, jeho teologická rovina je vždy spojena se soudobou politickou situací a o 

různorodých aspektech, jimiž působí na dílo také sám jeho zhotovitel – tedy umělec, nikoliv 

jen jeho ideový tvůrce – pokud tedy nejde o prolnutí obojího, jako v případě pro historiky 

umění tolik fascinující Dürerovy osobnosti, příliš se toho nedozvíme. Zároveň zde také 

vyvstává ve zřetelnějších obrysech samotný vztah kultury a umění, jak jej Chadraba chápal; 

umění jako její součást a projev. V něm se odráží myšlenky různých společenských tříd, 

náboženských systémů, národnostních celků ale i jednotlivců. Je třeba ho tedy chápat 

v podstatně širším rámci, bližším samotné kulturní historii jako disciplíně, už protože umění 

uchopené Chadrabovou metodou vypovídá o podstatně obecnějších záležitostech, než jaké 

měli za to v něm někteří dosud převážně formalisticky zaměření historikové umění často 

vidět. U Chadraby je totiž neustále přítomná snaha o „konkrétní začlenění památek do 

duchovního zápasu“.
316

 Snaží se tak dostát svého přesvědčení, že obrazy jsou alespoň ve 

většině případů jakýmisi „malovanými tezemi“. 

Můžeme tedy říci, že Chadraba vztáhnul typologické hledisko důsledně na celý 

křesťanský myšlenkový svět, jenž se snažil uchopit v jeho podstatně větší rozmanitosti, než 

jak bychom mohli nabýt pouze zúženým pohledem na křesťanské umění skrze biblickou 

ikonografii apod. V jeho ikonologických analýzách pak šlo o to, že některé významové roviny 

či typologické dimenze byly nově odhalovány či na ně bylo upozorňováno, aniž by přitom 

mělo jít o to umenšit, či snad popřít ostatní sémantické složky díla. Tak například celý smysl 

Chadrabovy interpretace Dürerovy Apokalypsy nespočíval pouze v tom, aby byly 

identifikovány postavy na grafických listech jako kryptoportréty skutečných historických 

osobností, a tím byla poodhalena rouška oné alegorické vrstvy, v níž se vyjevují aktuální 

dobové události či lidé.
317

 To by znamenalo skutečně jen „luštění obrazových hádanek“ bez 
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hlubšího pochopení a ve výsledku ustrnutí mezi fází ikonografického rozboru a ikonologické 

analýzy, jak je definoval Panofsky. Hlavním Chadrabovým cílem byla většinou snaha odhalit 

dobové utopické ideály osobností či společenských skupin, jež obecně z historického hlediska 

představují nesmírně cenný materiál pro poznání myšlenkového světa dané doby a jeho 

hodnot. Netřeba zdůrazňovat, že takto získané poznatky mají v konečné fázi dalekosáhlý 

význam nejenom pro historické disciplíny a dějiny umění, ale pro humanitní vědy vůbec. 
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10. FORMA JAKO OBSAH A PROTIKLADNÉ SVĚTY V KOMPOZIČNÍCH 

SCHÉMATECH 

 

„Saper vedere.“ 

(Leonardo da Vinci) 

 

U Rudolfa Chadraby rovněž vidíme, že samo umělecké dílo nemusí být pouze 

nástrojem nebo zbraní, ale může se dokonce proměnit v bitevní pole. Napodobivá antiteze je 

totiž jen jednou z funkcí či módem obecně antitetického principu, který v Chadrabově metodě 

neustále přetrvává a nabývá různých podob. Dva světy, svět skutečný a svět ideální, 

představují problém, který podle Chadraby „řeší vlastně všechno výtvarné umění 

nejrůznějšími způsoby.“
318

 Princip dvou protikladných světů Chadraba neuplatňuje pouze 

v konceptu dějinného vývoje umění, pomocí něhož vysvětluje střídání jednotlivých 

uměleckých epoch a stylů nebo v konceptu mezikulturní výměny. Onen princip je rovněž 

klíčovým pojmem pro celou jeho teorii umění. Přítomnost dvou antitetických prvků v jejich 

neustálém zápasení existuje v samotném díle a jeho kompozici,
319

 ale nalezneme je také 

v uměleckých technikách.
320

 Netřeba přitom zdůrazňovat, že u Chadraby jsou tyto prvky vždy 

zároveň „významonosné“ . 

S tím také souvisí Chadrabův zájem o formální výstavbu obrazu, který zde byl dosud 

jen málo akcentován. Přitom i v tomto případě se jedná o klíčový aspekt jeho 

uměleckohistorické práce, kde se antiteze a dialektický princip projevují velmi zřetelně a 

v řadě ohledů invenčním způsobem, jenž u něj vycházel z vědomí a přesvědčení, zřejmě nejen 

v návaznosti na Erwina Panofského, ale také na Jana Bialostockého, že je to historik umění, 

jehož výhradním hájemstvím je formová stránka uměleckých děl. O tom Chadraba 

nepochyboval. Přistupoval k ní ale po vzoru předešlých dvou zmíněných kunsthistoriků 

z perspektivy ikonologa. Dobře věděl, že to, co odlišuje historika umění od jiných vědců, 

jejichž předmětem zkoumání se umělecká díla mohou rovněž stát, je právě zájem o jejich 

výtvarnou stránku. Konzistentně se svým zaměřením ale tuto stránku interpretoval téměř vždy 

významově. Pro ikonologa představuje forma stejně důležitý kulturní symptom, tak jako 

námět či jiný lidský projev. Proto také rád používal pojem „ikonografismus“
321

 v takových 

                                                      
318

 CHADRABA, 1962f, s. 8. 
319

 Nejobšírněji se tématem protikladných principů v umění Chadraba zabývá ve své stati Dva světy v obraze, 

publikované v slovenském časopisu Ars roku 1967, viz CHADRABA, 1967f, s. 79–123. 
320

 Viz např. CHADRABA, 1964d. 
321

 „Ikonografismus“ znamená nevšímat si symboliky samotné slohové formy. Pojem přebírá Chadraba od Otto 

Pächta. Viz CHADRABA, 1981d. 
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případech, kdy v rámci ikonologické metody byla opominuta právě stránka formální, jež 

musela být jinak také podrobena významové analýze. V tomto ohledu Chadraba nevybočoval 

z ikonologického zaměření Erwina Panofského daného Cassirerovou teorií symbolických 

forem. Avšak kromě Karla Stejskala, jenž byl Chadrabovou metodou ve svých začátcích více 

než zaujat, a proto jí také věnoval náležitou pozornost,
322

 si z pozdějších badatelů nikdo příliš 

tohoto aspektu Chadrabovy práce, snad jen s výjimkou Rostislava Šváchy,
323

 nevšímal. 

Nelze tedy zjednodušeně tvrdit, že by Chadrabu jako ikonologa „nikdy příliš 

nezajímala formálně-stylová analýza“
324

, stejně i jemu byla často předmětem zkoumání, jak 

dokládají zejména jeho studie věnované Dürerovým grafickým listům, kde mnohé prvky, 

doposud považované za ryze výtvarné, interpretoval po významové stránce nevšedním 

způsobem.
325

 Nepovažoval ji však za jeho cíl, a pokud mělo zůstat pouze u ní, bylo řečeno o 

díle jen velmi málo.
326

 Již dávno byla také vyvrácena mnohdy stále tradovaná domněnka, že 

ikonologové pro samé hledání významu přehlíží formu. Formální aspekty uměleckého díla 

studoval Chadraba stejně pozorně jako ty obsahové a formální analýzu tak zřejmě chápal ve 

vztahu k dějinám umění podobným způsobem, jako zpočátku vysvětloval samotný vztah 

ikonologie k historii. Jestliže se ikonologická metoda měla stát pomocnou vědou historickou, 

jak o to Chadraba zejména v počátcích své „programové ikonologie“ usiloval,
327

 tak také 

formálně-stylová analýza měla být ve výsledku čímsi jako pomocnou vědou 

uměleckohistorickou. Vzdát se jí znamenalo popřít jednu z hlavních rolí kunsthistorie jako 

„dějin výtvarných forem“, jak o nich hovořil Jan Białostocki,
328

 jehož neustálé hledání smyslu 

dějin umění a jejich postavení mezi ostatními humanitními vědami, bylo Chadrabovi 

neobyčejně blízké. Přesto odmítal spojit „formu“ se „stylem,“ aby tak vystihl podstatu 

jednotlivých historických epoch. Zvláště to druhé slovo chápal jako falešný pojem, jenž pro 

něj představoval stejně zavádějící a matoucí terminologickou berličku, o níž se dějepis umění 

opíral, jako již zde zmíněný „vliv“. To ale neznamená, že by jej ze svého slovníku zcela 

vyškrtl, už protože prostřednictvím jeho užití mohl poukazovat na to, jak nebezpečný a 

omezující je „jakýkoli slohový dogmatismus a dedukcionismus, mechanické odvozování 

                                                      
322

 Viz Karel STEJSKAL, Nový výklad Dürerovy Apokalypsy, in: Umění XIV, 1966, č. 1, s. 2. 
323

 ŠVÁCHA (pozn. 44), s. 360. 
324

 Jak tvrdí Ivo HLOBIL (pozn. 6), s. 10.  
325

 Myšlenku formy jako symbolického vyjádření detailně pojednává zejm. v kap. Die tiefere symbolisme 

Bedeutung und die Stilform, in: CHADRABA, 1964b, s. 110-146. 
326

 „V rozboru formy chceme jít vždy jen tak daleko, aby jí vyjádřená základní idea byla jasná.“ CHADRABA, 

1964a, s. 7. 
327

 CHADRABA, 1960a, s. 269. 
328

 BIAŁOSTOCKI (pozn. 304), s. 455. 
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viděného z předem stanovené slohové kategorie.“
329

 Proto ve svých studiích věnovaných 

uměleckým památkám Karla IV. často také shledával „negotické záměry a způsoby“.
330

  

 Formálně-stylové rozbory, tak jak je Chadraba znal a jak se pěstovaly v českém 

dějepisu umění v návaznosti na vídeňskou školu dějin umění, sice objasňovaly leckteré 

problémy, jež se jevily být pro mnohé historiky umění jako zásadní, avšak nemohly zcela 

zodpovědět ty otázky, jež naopak on sám vnímal jako důležité a jež byly spíše kulturně-

historické než umělecké povahy. Chadraba od samého začátku vnímal jako značně 

problematické, že se při interpretaci uměleckého díla vždy uplatňoval buď formální rozbor 

anebo ikonografická analýza, nebo obojí zároveň, avšak bez jakékoliv provázanosti mezi 

těmito dvěma pohledy.
331

 Proto byl také vztah formy a obsahu v počátcích Chadrabovy 

vědecké práce dlouhou dobu jedním z ústředních problémů, jimiž se zabýval, a to již od 

konce 40. let, kdy nastoupil ke studiu estetiky u Bohumila Markalouse, jak rovněž vyplývá ze 

zápisů jednotlivých seminářů, kde se témata typu „forma versus obsah“ hojně rozebírala a 

diskutovala.
332

 Ostatně to, že dnes Chadrabu vnímáme jako jednoho z předních českých 

ikonologů a v podstatě jako jejího programového zakladatele v českém prostředí, pramení 

také z toho, že velmi brzy rozpoznal v ikonologii jako v moderním směru 

uměleckohistorického bádání jasný potenciál tento věčný dualismus formy a obsahu zcela 

zrušit a konečně nahlížet umělecké dílo v jeho celistvosti. Nepopíráme však, že Chadrabův 

přístup k formě nepřekročil meze ikonologického pansymbolismu a že forma vždy 

představovala také jen jednoho z nositelů významu směřovaného od jeho tvůrce 

k recipientovi, a že tento význam byl u Chadraby v některých případech často přeceňován. 

Nicméně přesto, nebo i právě proto zůstávají stále jako podnětné jeho postřehy týkající se 

českého výtvarného umění, jehož některé projevy nahlížené doposud výhradně formálně 

stylovým přístupem tak vystupují v nových perspektivách bez ohledu na to, nakolik jsou ve 

výsledku z historického hlediska ověřitelné.  

                                                      
329

 CHADRABA, 1979g, s. 28. K pojmu „styl“ také viz CHADRABA, 1967f, s. 79. 
330

 Srov. dále s jeho inspirátorem Janem Białostockim a jeho řešením krize konceptu stylu. Na místo o jednotně 

vymezených po sobě jdoucích historických etapách hovoří o souběžných a prolínajících se inovativních a 

tradičních tendencích. Např. Jan BIAŁOSTOCKI, Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wroclaw 1980, s. 

36-55. 
331

 „Spor o obsahovou či formální metodu ve vědě o výtvarném umění se nám z dnešní perspektivy jeví jako 

nutné dialektické vyrovnávání extrémních stanovisek, a to vedlo nakonec kupředu, k rozšíření poznání 

uměleckého díla.“ CHADRABA, 1962f, s. 7. 
332

 Ze zápisů jednotlivých hodin, které Chadraba v letech 1948-49 pro účel estetického semináře vedl, lze řadu 

takových témat vyčíst. Např. hodina z 1.2.1949 byla věnována „Významům u nejprostších geometrických 

tvarů“. Viz A PU, fond Bohumil Markalous-Jaromír John, kart. 4, inv. č. 261. Rudolf Chadraba – zápisy 

z estetického semináře a prosemináře; V diskusi nad Fr. Nietzchem z 11.1.1950 se Chadraba zabýval dualitou 

idealismus-realismus, apolinským živlem ve vztahu k formě a dionýským ve vztahu k obsahu. Idem, inv.č. 265. 

Činnost estetického semináře a prosemináře 1949-50. V zimním semestru v říjnu 1950/51 pak bylo přímo 

Chadrabovým tématem v estetickém semináři „Obsah a forma v umění“ a k němu měl také přednášku „Thema a 

tvar“. Seminář estetiky. Idem, inv.č. 267. 
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Chadraba se tímto způsobem pokoušel například objasnit podstatu krásného slohu a 

přiblížit ho z hlediska dobových idejí. Ve vztahu ke světlu, jehož ryzí významovost neustále 

zdůrazňoval, pak specificky interpretoval Theodorikův měkký sloh
333

 či flamboyantní a 

vegetativní pozdní gotiku.
334

 Významové osvětlení takového výtvarného prvku, jaký 

představuje světelný princip, u Chadraby vůbec hraje neobyčejně důležitou roli.
335

 V tomto 

směru se také pro něj ukázala být inspirativní zejména kniha Wolfganga Schöneho 

pojednávající pozoruhodným způsobem fenomén světla v dějinách výtvarné kultury.
336

 

Chadraba se totiž nikdy příliš nezaobíral interpretací barvy ve výtvarných dílech středověkého 

umění, a to ani její symbolikou, jak bychom u něj mohli očekávat. Určitou výjimku 

samozřejmě tvoří jeho výtvarné kritiky soudobého umění. Zastával tak zřejmě Schöneho 

stanovisko, že barva je pouhou funkcí světla, a tak její role v obrazu jen zastupuje základní 

problematiku, kterou představuje světelný princip,
337

 v jehož symbolické interpretaci se 

Chadraba naopak neobyčejně rád vyžíval, už protože mu zde Schöne nabídl svým 

typologickým odlišením funkcí světla několik významových rovin.
338

 Tezi o tom, že barva se 

v českém středověkém malířství spojuje se světlem, přejali od Chadraby zřejmě i další čeští 

kunsthistorici.
339

 S neobyčejným, někdy až přehnaným zápalem tuto myšlenku později 

propagoval zejména Karel Stejskal. Solární kult pak hrál v interpretaci okruhu těchto 

historiků umění vždy důležitou úlohu ve významu jednoho z klíčových vladařských symbolů, 

a protože se Chadraba právě tímto typem triumfální či imperiální symboliky vždy se  zájmem 

                                                      
333

 CHADRABA,1966d, s. 124.  
334

 Vegetabilní styl, in: CHADRABA, 1975b, s. 552-553; CHADRABA, 1971a; CHADRABA, 1977d, s. 154. 
335

 Poněkud odvážná je Chadrabova teze o tom, že světelný princip převzala německá grafika z českého malířství 

14. století a uplatnila ho především v šrotovém kovořezu. Např. CHADRABA, 1964d,s. 3; Stejně tak týž, 1964b, s. 

144; 1964a, s. 25. 
336

 Wolfgang SCHÖNE, Über das Licht in der Malerei, Berlin 1954. Schöneho kniha tehdy zapůsobila obecně 

mezi českými historiky umění. Jaromír Neumann ji například roku 1960 vyzdvihuje jako jednu z umělecko-

historických prací zásadního významu, jež výrazové prostředky výtvarného umění interpretuje zcela novým 

způsobem. Jaromír NEUMANN, K dnešní situaci českého dějepisu umění, in: Příspěvky k dějinám umění, Praha 

1960, s. 12-13. 
337

 Jakoby Chadraba na obrazový materiál vlastně jen aplikoval srovnávací solární mytologii Maxe Müllera. 

K tomu viz Richard M. DORSON, The Eclipse of Solar Mythology, in: The Journal of American Folklore 68, 

1955, č. 270, s. 393-416. Opět i zde je možné vést řadu paralel mezi Chadrabovým a Müllerovým chápáním 

solární tématiky, zakládající se na srovnávací metodě ať už mytologie či filologie. 
338

 Zároveň i W. Schöne využíval pro výklad dějin umění z hlediska světelného principu neustálé dialektiky 

vrženého světla (Beleuchtungslicht) a světla vlastního (Eigenlicht). Ztotožněním se s Schöneho myšlenkami pak 

Chadraba podstatu toho prvního nalézá v základech českého malířství 14. století a v návaznosti na to pak ještě v 

německém šrotovém tisku. Rovněž zcela ve shodě s Schöneho závěry považuje vržené světlo za převažující 

světlený princip v technice dřevořezu. Srov. SCHÖNE (pozn. 336), s. 104-106. 
339

 Viz Vlasta DVOŘÁKOVÁ, Mezinárodní význam karlštejnského dvorského ateliéru malířského, in: Umění XII, 

1964, č. 4, s. 378. 
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zabýval, tak v jeho rozborech mělo zdůvodňování řady obrazových motivů na základě obecně 

světelných principů, v konkrétnější podobě také motivů Slunce či ohně, své stálé místo.
340

  

Jestliže tedy formální stránka věci mohla vypovídat o hlubším významu díla stejně 

dobře jako námět, tak obdobně i nahlížení výtvarných technologií, například grafiky, získalo 

v Chadrabově interpretaci hlubší sémantický rozměr. Nebyl by to ale také Rudolf Chadraba, 

kdyby zároveň nenacházel prapodstatu grafiky na Východě. Jeho neustálé významové 

nadhodnocování světleného principu ho i v tomto případě dovedlo až k perským kořenům.
341

 

Inspirován indo-íránskou mytologií a literaturou, pochopil oheň ve významu světla, které 

sestoupilo na zem,
342

 a grafiku tak ve výsledku spojil s indoíránským kultem ohně jako 

s pradávnou tradicí kdysi mocně působící na celou Evropu, když tvrdil, že: „Vesmír je věčný 

koloběh světového ohně, z něhož všechno pochází a do něho se vrací podle míry, tj. podle 

zákona kosmické spravedlnosti, tato prastará indoíránská nauka, známá více ze starořecké 

přírodní filosofie (Herakleitos), má rozhodující význam pro vznik grafiky jako samostatně 

tvůrčího uměleckého odvětví.“
343

 Po vzoru Chadraby pak světelný princip ve významu 

symboliky ohně, jež má původ v indo-íránských kultech, odhaloval v českém malířství ještě 

ve fantasknějších interpretacích také Karel Stejskal.
344

 Na druhou stranu se ale můžeme 

poněkud přízemně domnívat, že na rozdíl od předchozího Chadrabova fantazírování svou roli 

v tomto významovém odlišování grafických technik mohlo sehrát i jeho předchozí školení 

z mladých let v technice ocelorytu u Jaroslava Goldschmieda, či dvě léta strávená na Grafické 

škole F. V. Mokrého. Chadraba pak tento sémantický výklad výtvarných technik uplatnil 

především při analýzách materiálu, který jemu samotnému byl po řadu let nejdůvěrněji znám, 

v grafických listech Albrechta Dürera.  

                                                      
340

 Srov. se Stejskalem, který tvrdí, že konkrétní souvislosti mezi podobou císaře Maxmiliána  a slunečním 

bohem Apollonem, jak je Chadraba našel v cyklu Dürerovy Apokalypsy hned několikrát, ho dovedly až ke studiu 

solárního kultu. STEJSKAL (pozn. 322), s. 13; Názory (zřejmě) obou badatelů názorně odráží i recenze na jubilejní 

sté číslo švýcarského časopisu Graphis, jež bylo celé věnováno motivu Slunce, jak ve vztahu ke grafice, tak 

obecně k mýtům, symbolice. Viz STEJSKAL, 100. Graphis.- The Sun – Die Sonne – Le soleil. Zürich, březen-

duben 1962, in: Umění XI, 1963, s. 392-394. 
341

 Jedním z dokladů o správnosti Chadrabovy teze může být pak krátká studie Anne Roes, která odvozuje, že 

sama křesťanská církev si adaptovala íránské standardy, jež původně sloužily jako solární symboly, také pro 

svou vlastní, Chadrabovými slovy řečeno „triumfální“ symboliku. Anne ROES, An Iranian Standard Used as a 

Christian Symbol, in: The Journal of Hellenic Studies 57, 1937, s. 248-251.  
342

 CHADRABA, 1964a, s. 33. Opět srov. s Müllerem: „They (people) could only call it from what  it did, and so 

they spoke of the fire as an illuminator or a burner, who seemed to be the same as the burner in a flash of 

lightning, or the illuminator in the sun.(…) How at a later time he carried the sacrificial offerings from earth to 

heaven, and became a messenger and mediator between the gods and men: that we need not wonder at his many 

names and epithets, and at the large number of ancient stories or myth told of Agni.“ Max MÜLLER, Origin and 

Growth of Religion. As illustrated by the Religions of India, London 1882, s. 212-213. 
343

 CHADRABA, 1964a, s. 33. 
344

 Karel STEJSKAL, Spor o Theodorika, in: Umění XII, 1964, č. 6, s. 592; Srov. se skeptickým přijmutím této 

teorie íránistou Otakarem Klímou, viz Otakar KLÍMA, Perská literatura mezi Zarathuštrou a Muhammadem, 

Praha 1985, s. 13. 
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Techniky mědirytu a dřevořezu v jeho díle pak zajímavým způsobem významově 

odlišil: „V mědirytu klade (Dürer – pozn. autorky) po stránce vnější důraz na studium 

skutečnosti v její objemnosti a rozmanité hmotnosti, látkovosti, na vyjádření rozdílu mezi 

suknem, kovem, dřevem atd., po stránce vnitřní na hloubavou meditaci o světě, vedenou 

zpytujícím rozumem, a na hledání přírodních zákonitostí. V dřevořezu naopak po vnější 

stránce převažuje vyjádření pohybu a dění, reálného i vysněného, nad pozorováním 

skutečnosti v její staticky hmotné podobě, má většinou ráz aktuality, reportáže, je přímým 

odrazem a odpovědí na události…“
345

 Už zde tedy vidíme, že užití každé z technik sledovalo 

podle Chadraby vlastní specifické cíle obsahového vyjádření základních obecných poselství, 

o nichž byl Chadraba přesvědčen, že jsou hluboce zakořeněny v podstatě té či oné grafické 

technologie. Karel Stejskal později v úvahách nad Chadrabovými poznatky snesenými ve 

studii o Dürerově Apokalypse, jež ale setrvávají v tomto ohledu stále ještě v rovině výhradně 

ideové, tento moment rozvedl do důsledků již ryze sociologických, s tím, že: „Dürer dovedl 

odstupňovat formu svého díla podle toho, ke které sociální skupině zákazníků se právě 

obracel. Mohli bychom tedy u něho mluvit o ‚sociologii formy‘.“
346

 Zůstaneme-li nicméně u 

Chadraby, zjistíme, že významové odlišování grafických technik mezi sebou bylo u něj jen 

jednou z kategorií. Další, která po ní následovala, představovala již odlišení výtvarných forem 

přímo v rámci jediné zvolené techniky.  

Chadraba tak jako jinde nachází rovněž podstatu grafiky a jejích kompozičních 

schémat v existenci dvou protikladných světů, z nichž ten první představuje „ornamentální 

plošnost,“ jež je ve většině případů podle Chadraby povýšena na význam morální a ten druhý 

svět ztvárňuje „plasticky dynamickou koncepci“, která v sobě naopak nese síly přírodní.
347

 

Zjednodušeně řečeno, esence samotné grafické technologie podle něj spočívá v napětí mezi 

plošností a plastičností, mezi kresbou a modelací. Vůbec nalézání kompozičních dualismů, 

světů antitetických párových dvojic v neustálém dialektickém zápasu představoval nedílný rys 

Chadrabovy metody.
348

 Antitetické párové dvojice, které Chadraba znal, ať už například od 

Maxe Dvořáka, jenž formuloval v rámci svých duchovních dějin pro středověk dialektickou 

dvojici idealismus – naturalismus, či z konceptu Wilhelma Worringera, kde hrály svou roli 

pojmy jako abstrakce a vcítění,
349

 posloužily za určité konstanty, vyvozené většinou 
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 CHADRABA, 1964a, s. 16-17. 
346

 STEJSKAL (pozn. 322), s. 3. 
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„Zápas mezi koncepcí plasticky dynamickou a plošně ornamentální, mezi skutečným znázorněním přírodních 
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 Nejlépe to dokládá Chadrabova studie: Zwei Welten im Bilde. Zu den antiken Grundlagen dualistischer 

Komposition, CHADRABA 1967f, s. 79–123. 
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 O vztahu Dvořákových a Worringerových kategorií ve zkratce viz AURENHAMMER (pozn. 88). 
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z antropologicko-psychologických kategorií, jež lze aplikovat k vysvětlení určitých 

uměleckohistorických jevů,
350

 u Chadraby nejčastěji kompozičních schémat, v nichž se 

zrcadlí soupeření dvou významů. A nahlédneme-li na danou problematiku blíže, ukáže se, že 

zejména Dvořákova dialektická dvojice naturalismus – idealismus stojí v pozadí Chadrabova 

vytyčení dvou polarit ornamentálně-plošné stylizace a plasticko-dynamické koncepce, jejichž 

podstatu a charakter formuloval na základě dlouholetého bádání nad grafickým cyklem 

Dürerovy Apokalypsy. Je však také zjevné, že námět si o takové rozlišení a dialektiku sám 

říkal. Dürer měl ztvárnit fantastickou vizi – Janovo zjevení – tedy něco, co naprosto nepatří 

do tohoto světa. I Dürer toho však musel dosáhnout za pomoci svých vlastních výtvarných 

prostředků, mezi něž patřila také detailní kresba jednotlivostí pozemské reality. Naturalismus 

ztvárnění jednotlivých prvků, který je pro Dürera typický, měl být u něho doveden 

v dialektickou jednotu, spolu s vizionářským vyzněním textu Janova vidění. Takového 

střetávání ideálního a naturalistického si byl dobře vědom nejenom Dvořák. Zejména po něm 

Erwin Panofsky podal precizní rozbor Dürerovy Apokalypsy, v němž se zaměřil na prolínání 

těchto dvou principů.
351

 Zmínili jsme již, že Chadrabovi se spolu s Jaromírem Neumannem 

jevila být Dvořákova dialektika rozporu idealismus – naturalismus pro její potenciál dalšího 

rozvíjení v rámci ikonologické metody neobyčejně přitažlivá.
352

 A jak už jsme rovněž jinde 

naznačili, Chadraba ji také vztáhnul k jeho vlastní teorii alegorie.
353

 Je však zřejmé, že i 

v případě významového objasnění kompoziční formy v grafických technikách, stál v pozadí 

Dvořákův koncept idealistického a naturalistického vidění světa jako dvou dialektických 

principů, jež jsou, jak Chadraba tvrdil, „pro umělecký grafický list vždycky příznačné, ať je 

jakkoli realistický a obrazový.“
354

 Výhradní uplatnění takovéhoto binárního schématu s sebou 

však logicky nese i jistá zjednodušení. 

Jinou z typických polarit, které se Chadraba pokusil využít při svých ikonologických 

výkladech, byla pradávná dialektika mužského a ženského principu, jako dvou základních 

stavebních principů světa vůbec, které se projevují napříč obdobími od starověku až po 

současnost a také v dílech různých umělců, přičemž Chadraba tento kompoziční dualismus 

nejraději ilustroval na příkladu výtvarných děl Petr Paula Rubense, zejména jeho obrazu 

Následky války (1637-1638).
355

 Ženský element tak namnoze uvádí v souvislost se 
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 Zde kap. 4, s. 30. 
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 CHADRABA, 1964a, s. 33.  
355

 Příkladem je Chadrabova studie Mužský a ženský princip u Rubense, která poněkud nepřehledně vrší příklady 

většinou známých uměleckých děl, v nichž se ženský a mužský element uplatňují dosti různorodým způsobem. 
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senzuálními kvalitami a jistou intimitou, která však přirozeně stojí v opozici k triumfalismu 

převážně mužského ražení. Jako ještě významnější se v Chadrabových interpretacích jevila 

být antitetická dvojice, jež představovala ony „dva světy v obraze,“ pro niž použil Chadraba 

latinských pojmů status aeternitas a cursus temporis, jež však přebírá od Richarda ze sv. 

Viktora, jednoho z vykladačů Apokalypsy.
356

 Oba principy stojí proti sobě ve stejném vztahu 

a dají se vykládat v obdobném významu jako jiné středověké latinské pojmy – ecclesia 

militans a ecclesia triumphans. Status aeternitas symbolizuje onen majestát věčného triumfu, 

stav věčné slávy, kdežto cursus temporis, jako běh času, je pozemským zápasem se všemi 

jeho pomíjivými hrůzami na tomto světě.
357

 Inspirován římskými konzulárními diptychy, kde 

se mu antiteze obou principů vyjevovala nejzřetelněji, Chadraba tak opět upozornil na jeden 

z dalších kompozičních dualismů, jenž v sobě nese významové sdělení, zakládající se již ve 

starověké triumfální symbolice a které lze mnohdy pozorovat ještě v umění daleko pozdějším, 

spadajícím téměř do naší současnosti.
358

 Opět zde triumfální motiv hraje naprosto klíčovou 

roli jako základní kompoziční složka uměleckého díla. Uvnitř onoho pozemského běhu času 

Chadraba pak často v kompozicích nalézá další dva antitetické světy: vita contemplativa a 

vita activa, jež mohou nakonec dojít jistého spojení v rámci běhu času jako vita unitiva.
359

 

Tyto dva světy, ať už je jím stav věčnosti (status aeternitas) a běh času (cursus temporis), 

nebo ženský a mužský princip, ale i jiné typy antitetických dvojic, se mohou v obrazech 

vyskytovat v několika možných kompozičních řešeních
360

 – vedle sebe nebo nad sebou, jak to 

Chadraba doložil nesčetnými příklady, ale také je možné rozdělit tyto významové sféry 

v rámci kompozice za pomocí diagonály, jejíž specifickou podobou je u Chadraby takzvaná 

diagonála světonápravy. I ta v Chadrabově podání představuje typickou symbolickou formu, 

nejčastěji ve významu ze shora útočících mocností dobra, jež zasahují po směru diagonální 

osy dolů, aby přemohly síly zla, nebo se mu také v grafických technikách jeví jako nástroj pro 

oddělení již ornamentální plošnosti od prostorové dynamicko-plastické vize světa. Tedy toho 

světa, který chápe jako ideální a morální a světa jedinečného a přírodního, tedy 

                                                                                                                                                                      
CHADRABA, 1971j, s. 190-202. Dále pozoruje ženský a mužský element v dílech Rubensových a Davidových. 

CHADRABA, 1993e, s. 9-24. Zajímavé jsou i jeho postřehy ohledně ženského a mužského elementu v triumfální 

symbolice kašen. CHADRABA, 1971h, s. 22. 
356

 Richard ze sv. Viktora údajně oba pojmy uváděl právě při výkladu Apokalypsy v přímém protikladu, čímž 

inspiroval Chadrabu k jejich využití jako dvou principů obsažených ve výtvarných dílech. Např. CHADRABA, 

1971k, s. 49. 
357

 CHADRABA, 1967f, s. 92, 105; týž, 1971k, s. 48-49; týž, 1970b, s. 297. 
358

 Pásmově dělení: triumf nahoře, pozemský život dole přechází z  triumfálních konzulárních diptychů do 

křesťanské kompozice, nejčastěji typu nanebevstoupení, aby ji později barokní iluzivní malba dovedla ke svému 

vrcholu. Např. CHADRABA, 1966d, s. 124. 
359

 CHADRABA, 1975f, s. 408. 
360
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pozemského.
361

 Na důležitou úlohu diagonály v Dürerově Apokalypse nicméně již upozornil 

Erwin Panofsky,
362

 ačkoliv ji ještě nepřisoudil zdaleka tak mocnou významově-idealistickou 

roli, jakou v ní později nalezl Franz Juraschek  a pro obsah celého cyklu plně odhalil 

Chadraba.
363

 Ostatně ony bohaté a různorodé analýzy badatelů zabývajících se Dürerovou 

Apokalypsou před ním, ať už to byl Wölfflin, Waetzoldt, Panofsky, Juraschek a další, byly 

pro Chadrabu základem, z něhož vycházel, když dále jednotlivým formám přisuzoval jejich 

význam. I zde ale neustále v pozadí také působila Dvořákova dialektická dvojice naturalismu 

a idealismu jako výchozí a klíčová pro pochopení Chadrabovy významové interpretace 

obrazových světů v kompozičních schématech. 

Mluvíme-li tu o určitých typech ve výstavbě obrazu, vraťme se zde také zpět k již 

analyzovanému Herbertu Readovi a jeho typu krotitele, který je zapotřebí rozvést právě 

v rámci Chadrabou vymezených kompozičních schémat. Již jsme uvedli, že Read částečně 

inspiroval spolu s dalšími autory Chadrabovu magickou antitetickou nápodobu. Chadraba 

však prohlašoval, že to, co si z Readovy knihy odnesl nejvíc, byl právě poznatek o krotitelské 

symetrii. Podle Readovy teorie totiž člověk doby paleolitu zobrazoval zvířata zcela jiným 

způsobem, než jak to později činili lidé neolitu. Jeho jeskynní kresby dle Reada vypovídají o 

tom, že v obrazech zvířat tehdejší „paleolitický umělec“ sledoval ztvárnit především to, co ho 

na nich fascinovalo nejvíce, podobu zvířete tedy ztotožnil s jeho funkcí, která mu umožňovala 

přežít. Proto chápeme tyto malby jako velmi naturalistické a živoucí, na rozdíl od těch, které 

vytvářeli lidé neolitické doby. Pro tuto fázi uměleckého vývoje definuje Read pojem 

„vitalismus“, jejž bychom mohli vztáhnout k Dvořákovu světonázoru naturalistickému, a ve 

výsledku také k Chadrabovu plasticko-dynamickému konceptu.  

V Readových úvahách se však lidé neolitu ve svém uvažování posunuli již dál a byli 

schopni také nově pojmout do výtvarného řešení schémata kompoziční, která paleolitickému 

člověku, doposavad vytvářejícímu kresby pouze jako projekce eidetické paměti, zůstávala 

ještě neznámá. Od naturalismu dospěli k stylizaci, jež vedla až k určitému abstrahování a 

geometrizaci, jež bychom zase mohli srovnat s Dvořákovým idealistickým světonázorem 

nebo Chadrabovou ornamentálně-plošnou stylizací. Tito lidé tak podle Reada dospěli 

k něčemu naprosto klíčovému, a to k samotné formě „jako představované a artikulované 
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 PANOFSKY (pozn. 351), s. 56. 
363
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entitě, jako výtvoru konstruktivního úsilí“.
364

 Tuto změnu chtěl Read pojednat také na pozadí 

neolitické revoluce, kdy přechod od společnosti lovců a sběračů k společnosti usedlé, 

založené na zemědělství a rozvíjení řemeslné výroby, znamenal zásadní převrat, jenž se musel 

nutně odrazit také v novém způsobu zobrazování, jehož prostřednictvím se na 

základě Readových úvah utvářela lidská senzibilita a myšlení.  

Zde už Read kombinuje svoji metodu „psychologie formy“ s antropologií, kulturní 

historií a také Semperovým materialistickým pojetím uměleckého vývoje, když tvrdí, že k 

formální změně umění došlo „abstrahováním od praktických aktivit“,
365

 a různé řemeslné 

technologie považuje za základ vzorů neolitického abstraktního umění.
366

 V rámci tohoto 

přechodu již nemohlo být v zájmu neolitického člověka naturalisticky ztvárnit zvířata, a tím je 

magicky ovládnout. Neolitický zemědělec či řemeslník, který přestal být lovcem, projektoval 

do výtvarných artefaktů něco již zcela jiného. V rámci nově osvojeného kompozičního 

principu člověk začal ponejprv uplatňovat symetrii. A v tomto bodu přichází pro Chadrabu 

ona Readova klíčová teze vyvěrající z přesvědčení, že na takovémto vývojovém stupni si byl 

člověk již vědom své rostoucí moci nad přírodu, kterou postupně ovládl a využil ve svůj 

prospěch. Také prostřednictvím rozboru psychologie formy Read čte tento poznatek z umění 

doby neolitu, a jak Chadraba konstatuje: „ukazuje přesvědčivé doklady převahy lidského 

sebevědomí nad zvířecí živelností, jež se v ornamentu jeví geometrickým ukázněním 

živočišnosti vzorem, jenž je symbolem řemesla“
367

. Pracuje však spíše na empirickém 

senzuálním základu, často s nevědomým a jak již bylo také naznačeno, s psychologizujícím 

promítnutím tohoto stavu do umění.
368

 Read tak umění interpretoval z pozice psychologické 

estetiky, jinak řečeno terminologií jeho učitele Wilhelma Worringera, z pozice tzv. 

stillgraphologie
369

, což však ve výsledku nebránilo Chadrabovi jeho poznatky uplatnit také ve 

vlastním triumfálním tematickém okruhu. Krotitelské téma, jímž se Read v knize zabývá 

pouze okrajově a spíš ho zmiňuje jen jako jeden z dokladů estetického porozumění člověka 

okolní realitě, jako proces postupného uvědomování si svojí nadřazenosti nad ostatními 
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přírodními živly, pak skvěle zapadá do konceptu Chadrabova triumfalismu, tím jej rozšiřuje 

směrem dál do minulosti a činí z něj v podstatě ono Białostockého rámcové téma. 

Je vůbec zajímavé sledovat (a do budoucna by toto jistě stálo za bližší prozkoumání) 

nakolik byl Worringerův a Readův psychologizující přístup, u Worringera navíc obohacený o 

etnologické aspekty, jenž víceméně otázky obsahové odsouval stranou, pro jinak 

ikonologicky zaměřeného Chadrabu podnětný.
370

 Psychologické aspekty ho zaujaly podobně 

jako již mnoho badatelů před ním, v první řadě také Abyho Warburga, v tomto ohledu 

ikonologická tradice pokračuje. Nejedná se tedy v intencích Chadrabových zájmů o něco 

nepřirozeného. Dá se říci, že Read Chadrabovi poskytl možné odpovědi pro onu oblast umění, 

jehož interpretace zůstávala doposud záležitostí spíš archeologů než tradičně zaměřených 

kunsthistoriků. Tam, kde Chadraba chtěl nutně zdůvodnit i ty nejstarší a nejpůvodnější 

projevy triumfalismu, musel si pomoci výsledky badatelů s odlišnými přístupy, z nichž právě 

ten Readův, nabízející krom toho dále možnost rozpracování krotitelského schématu, v dané 

době zapadal přesně do Chadrabova stylu teoretizování, kdy vztah myšlení, vědění a významů 

k umění od jeho samotných prvopočátků nemohl být ještě nikterak doložen literární kulturou, 

a proto se zcela přirozeně nabízel psychologicko-antropologický či etnopsychologický výklad 

formálních a kompozičních principů. V pozadí Readovy knihy lze nicméně nalézt i tutéž 

filosofii, která stála u zrodu ikonologické metody, k níž se Chadraba hlásil především, tedy 

Cassirerovu teorii „symbolických forem“.
 371

  

Readova kniha, jak bylo výše nastíněno, tedy vybízela k zamyšlení nad důležitými 

otázkami o podstatě a povaze umění ve vztahu k lidskému myšlení a vnímání.
372

 V knize, a to 

ani v žádné její konkrétní kapitole, však v zásadě ani tak úplně nešlo, „o zjištění obrazového 

typu vítěze s jeho konkrétním významem v neolitickém umění,“ jak Chadraba tvrdí.
373

 Z toho 

je patrné, že z Readovy knihy Chadraba vytěžil a osobitým způsobem transformoval zase jen 

                                                      
370

 Worringerovo dílo a především jeho pojetí helenismu, které Chadraba sledoval v protikladu k Dvořákovi a 

později jako doklad přetrvávání východních vlivů v evropském umění, zde bylo již zmíněno. Viz zde s. 33-34, 

kap. 4. V Readově zaměření však můžeme také spatřovat určitou paralelu s Bohumilem Markalousem. Jejich 

společným tématem byla teorie a metodika tzv. umělecké výchovy. Herbert READ, Výchova uměním, Praha 

1967.  
371

 „Cassirer prohlašoval, že každá autentická funkce lidské duše ztělesňuje původní formativní sílu. Umění, 

mýtus, náboženství, poznání – všechny žijí v jednotlivých obrazových světech, které neodrážejí stejnoměrně to co 

je dané zkušeností, ale spíše ono produkují v souladu s nezávislým principem.‘Cassirer věřil, že každá z těchto 

funkcí lidské duše vytváří své vlastní symbolické formy a že tyto formy stojí na stejné rovině jako výsledky lidské 

duše“ READ (pozn. 200), s. 5. Bylo však pro Reada příznačné, jak naznačuje také jeho kniha Icon and Idea, že si 

vzal tu a tam něco z Cassirera, tu a tam něco z Friedlendera nebo třeba z Freuda, Junga či Frazera, aniž by se 

mnohdy pozastavoval nad rozdílností tezí těchto autorů. Většinou jejich myšlenky přebíral již do svého předem 

daného konceptu, a to dosti výběrově, což ale nebylo cizí ani Chadrabově metodě. 
372

 I v českém prostředí kupodivu podobně zaměřené studie, viz např. Jan BOUZEK, Umění a myšlení, Praha 

2009. 
373

 Read nikde ani nehovoří doslova o krotitelském typu, schématu. Obecně mluví o motivu zkrocení. READ 

(pozn. 200), s. 46-47. 
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to, co se může v kontextu celého textu jevit jako lehce přehlédnutelná a zcela nenápadná 

myšlenka, která nicméně vtělená do Chadrabovy teorie triumfalismu nabývá nových 

netušených dimenzí a otevírá také cestu řešením dalších ikonografických hádanek. Je pak pro 

Chadrabu příznačné že, pokud je zaujat některou z podnětných myšlenek typu Dempfovy 

antitetické ikonologie či Readova krotitelského schématu, nebojí se a je schopen ji aplikovat 

na různorodý uměleckohistorický materiál bez ohledu na dobu či okolnosti jeho vzniku. Svatý 

Vít ze Staroměstské mostecké věže se tak na základě toho proměňuje po vzoru sumerského 

Gilgameše v cirkusového krotitele, jímž zde zkrocenou zvěř zastupuje orlice a lev v kolčích 

erbech.
374

 Obdobně také sv. Vít v iniciále královéhradeckého kancionálu z počátku 15. století 

představuje tentýž typ v kompozičním schématu jako kouzelníka-krotitele dvou draků 

uvězněných uvnitř dříku iniciály a obklopujících postavu tohoto světce.
375

 [6] Kromě 

předchozích příkladů z českého středověkého umění, v nichž Chadraba nacházel a dále 

rozvíjel motiv „krotitelského typu,“ jež se musel pozitivisticky zaměřeným historikům umění 

a nejenom těm mnohdy jevit jen jako zábavné hledání paralel, které nebylo možné nikterak 

potvrdit nebo doložit konkrétními prameny, zmiňme také jako ilustrativní příklad Chadrabovy 

metody jeho analýzu dlaždice s neznámým světcem z podlahy kostela sv. Jana Křtitele 

z Dolních Chaber, [5] jejíž kompoziční schéma rovněž odpovídá krotitelskému typu,
376

 

v němž se Chadraba nebál zobrazenou postavu vztáhnout k vojenskému martyrovi sv. 

Menovi,
377

 aniž by se nějak zarážel nad tím, že tradice dokládající úctu k tomuto původně 

egyptskému světci je v českém prostředí jen stěží doložitelná.
378

 Zde nám však jde o 

kompoziční triumfální typ v návaznosti na rámcové téma, které (ať už je konkrétně v reliéfu 

                                                      
374

 „Kdybychom místo blahovolně shlížejícího Víta s jeho žezlem a globem dosadili krotitele s bičem a míčem, 

který se na závěr produkce uklání uprostřed symetricky rozmístěných dravců, potvrdil by se neměnný základ 

dávné tradice, která zkrocení jako symbol vítězství nad silami přírody posunuje i do dalších významových rovin 

triumfu, mimo jiné i v křesťanském umění středověku.“ CHADRABA, 1971k, s. 69. 
375

 Ztotožněním sv. Víta s Readovým krotitelským typem se otevírá první kapitola Chadrabovy knihy 

Staroměstská mostecká věž, CHADRABA, 1971k. Zde však Reada jako iniciátora nezmiňuje. Konkrétnímu 

zobrazení sv. Václava ve zmíněném rukopisu se pak věnuje samostatně ve stati: CHADRABA, 1970a, s. 8–17. 
376

 CHADRABA, 1993a, s. 104-106. 
377

 K ikonografii sv. Menase C. M. KAUFFMAN, Zur Ikonographie der Menas-ampullen, 1910; z recentní Warren 

T. WOODFIN, An Office and Gentleman. Transformations in the Iconography of a Warrior Saint, in: Dumbarton 

Oaks Papers 60, 2006, s. 111-143. 
378

 Proto se např. Klement Benda či Anežka Merhautová domnívali, že se jedná o Daniela v jámě lvové, což je 

dle Chadraby ikonografický motiv rovněž zapadající do rámce krotitelského typu. Anežka MERHAUTOVÁ - Dušan 

TŘEŠTÍK, Románské umění v Čechách a na Moravě, Praha 1983, s. 162; Milena Bartlová s Petrem Charvátem 

ikonografii světce ponechávají zcela stranou a snaží se blíže identifikovat pouze dvě šelmy po stranách, které 

autoři označují za „zvířata připomínající nejspíše ze všeho kočky“ a to v souvislosti s portálem mariánského 

kostela na Veveří, kde se podobná zvířata koří před křížem obklopeným rozetami. Navíc dlaždici pojednávají ve 

vztahu k reliéfům umístěným výhradně v tympanonech českých románských kostelů a neberou tak v úvahu, že 

keramická dlaždice z Dolních Chaber byla součástí podlahové výzdoby, což by eventuelně mohlo sehrát svou 

roli při bližší ikonografické analýze. Milena BARTLOVÁ – Petr CHARVÁT, Z počátků křesťanství v českých 

zemích. Ikonografie románských tympanonů, in: Umění IL, 2001, č. 5, s. 389 a pozn. 27 na s. 396. Z posledních 

zmínek se k Chadrabově hypotéze připojil i Petr Balcárek, zde také další literatura k tématu. Petr BALCÁREK, 

České země a Byzanc. Problematika byzantského uměleckohistorického vlivu, Olomouc 2009, s. 32-33. 
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zobrazen prorok Daniel, či martyr sv. Menas, pravděpodobně však ani jeden z nich) vyjadřuje 

v obecné rovině především převahu lidského elementu nad zvířeckostí nebo ještě obecněji 

zápas mezi silami dobra a zla. Budeme-li se držet této nejobecnější roviny interpretace, bude 

Chadrabův výklad alespoň z části vždy v podstatě správný. Dojde-li pouze k přímočarému 

ztotožnění reliéfně vyvedené postavy s Menasem, budeme většinou takovou hypotézu 

považovat za mylnou. I taková jsou úskalí Chadrabovy metody. Nejinak tomu bude i s  

triumfálním typem ženské krotitelky, jež u něj představuje vítězný ženský element 

v návaznosti na archetyp Velké matky, jež lze na Východě nalézt například v typu tzv. potnia 

therôn jako vládkyně zvířat.
379

 [3] Chadraba bude tento typ aplikovat poměrně často 

především na obrazy madon, zejména na specifickou skupinu tzv. madon na lvu [4] nebo na 

madony typu trůnu Šalamounova.
380

 

  

Obr. 5 Dlaždice se zobrazením neznámého světce se zvířaty, 3. čtvrtina 12. stol., Praha - Dolní Chabry, 

kostel sv. Jana Křtitele.  

Obr. 6 Sv. Vít v iniciále rukopisu II-A-1, fol. 16 r, poč. 15. stol., Hradec Králové, Východočeské muzeum. 

 

Z předchozího je tedy patrné, že Chadraba rád viděl v kompozičních schématech i ve 

výtvarných formách ty nejobecnější – ať už morální, nebo kosmologické významy v jejich 

neustálém soupeření. Dualismus těchto světonázorů nebyl přirozeně sám o sobě výtvarný, ale 

jejich manifestace skrze vizuální obrazy již ano. Proto se výtvarnou stránkou zobrazení musel 

Rudolf Chadraba zabývat také. Jeho pojímání obrazu z hlediska formy bylo přitom vždy 

dialektické a zároveň významové. Odmítal si připustit, že by se za výtvarnou formou, 

případně i její změnou, neskrývalo žádné poselství. „Zároveň platí, jak jsme mohli na daných 

                                                      
379

 K tomu srov. Erich NEUMANN, The Great Mother. An Analysis of the Archetype, Princeton 1974. 
380

 CHADRABA, 1975f, s. 402. 
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příkladech pozorovat, pro grafiku to, co pro malířství a sochařství: také umělec grafik 

nezobrazuje pouhý výsek skutečnosti, ale skrze něj, nebo i tak trochu bez něho, zároveň 

skutečnost celou, kosmos přírodní a společenský.“
381

 V tomto ohledu tak Chadraba, 

vyznávající přesvědčení, že za formální stránkou výtvarných děl se skrývá celá řada 

světonázorů, prokázal, že mu je duchovědný přístup snad ještě bližší než jeho věčnému 

inspirátorovi Maxu Dvořákovi. 

 

 

 

 

 

                                                      
381

 CHADRABA, 1964d, s. 12. 
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11. „KRÁL KÝROS ČESKÉHO DĚJEPISU UMĚNÍ?“ 

Chadrabovy orientalismy v evropském umění aneb za vším hledej Peršany 

 

„Je vůbec oprávněný pojem středověkého umění, neznáme-li dostatečně blízkovýchodní 

mezičlánek vývoje?“ 

(Rudolf Chadraba) 

 

Rok 1971 se ukázal být pro Rudolfa Chadrabu symbolickým hned v několika 

rovinách. Za prvé, 21. května toho roku uplynulo právě pět set let od narození zřejmě 

nejvýznamnějšího malíře a grafika Německa – Albrechta Dürera, jehož dílem, zejména pak 

grafickým cyklem Apokalypsy se Chadraba soustavně od konce 50. let zabýval, a proto také 

Chadrabovy studie, díky nimž byl velmi záhy označován za jednoho z předních znalců a 

odborníků na Dürerovo dílo, začaly přitahovat od tohoto roku stále větší pozornost ze strany 

dürerovských badatelů v NDR. Za druhé, ten samý rok se odehrálo ještě docela jiné výročí, 

pro českou kunsthistorii možná ne zcela tak zajímavé, protože také s evropskou kulturou a 

jejím uměním související zdánlivě okrajově. V polovině října roku 1971 se v Persepoli 

uskutečnily velkolepé slavnosti, které nelze z dnešního pohledu označit jinak než za velmi 

spektakulární či pompézní podívanou, jež neměla tehdy obdoby. Hlavním důvodem k této 

okázalé a dlouhodobě připravované oslavě bylo dvouapůltisícileté výročí založení Perské říše 

králem z rodu Achaimenovců, Kýrem II. Velikým. Několikadenní slavnosti, jež byly zároveň 

součástí propagandy tehdejšího posledního íránského monarchy Muhammeda Rézy 

Pahlavího, konané v kdysi majestátním a slávou opředeném městě Persepolis, měly 

především připomenout kontinuitu Persie jako starobylé mocnosti s pradávnou a bohatou 

historií, na niž měl moderní íránský stát dále navazovat a z jejího odkazu vycházet.
382

 

Letopočet 1971 se tudíž stal více než důležitým datem ve vztahu k tradici kdysi tak mocného 

perského impéria.
383

 Snad shodou náhod (?) v ten samý rok vyšla Rudolfu Chadrabovi také 

                                                      
382

 Tallin GRIGOR, Preserving the Antique Modern. Persepolis ʾ71, in: Future Anterior 2, 2005, č.1, s. 22-29. 
383

 Povědomí o íránském výročí a jeho slavnostech v tehdejší ČSSR bylo zřejmě větší, než bychom možná dnes 

předpokládali. Kromě toho, že se této opulentní slavnosti, jež měla opravdu světový charakter, zúčastnil i 

tehdejší československý prezident Ludvík Svoboda, je důležité zdůraznit, že se na realizaci oslav íránského 

jubilea již od konce 60. let významným způsobem podíleli čeští umělci v rámci tvůrčí skupiny SCARS (zkratka 

Science-Art-Sense) vedené Jaroslavem Fričem. Pro oslavu v roce 1971 byl konkrétně vytvořen audiovizuální 

projekt Poselství věků. K tomu viz Jaroslav FRIČ - Věra KUBÍČKOVÁ, 25 století íránského státu v projektu 

SCARS (Rozhovor s Jaroslavem Fričem), in: Nový Orient 1971, č. 4-5, s. 99-102. O konkrétních realizacích 

v rámci česko-íránských kulturních vztahů od 70. let také Daniela KRAMEROVÁ, ʻWe sell dreamsʼ. Work 

Commissioned by the Shah of Iran from Czech Artists in the 1970s, in: Umění LXI, 2013, č. 4, s. 341-355. O 

československo-íránských vztazích, které byly právě v 70. letech na velmi dobré úrovní díky působení českých 

umělců na tamějších monarchistických zakázkách, jejichž plnění zdejší komunistická vláda sledovala se značnou 
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jeho v pořadí již druhá monografie s názvem Staroměstská mostecká věž a triumfální 

symbolika v umění Karla IV., jež se pokusila zhodnotit a především zdůvodnit přítomnost 

orientalismů v umění Karlovy doby, jejichž zdroje nalezl Chadraba pro mnohé zcela 

překvapivě právě v památkách Perské říše. Možná tak zcela nevědomky přispěl český historik 

umění k oslavě i takového výročí, které jinak muselo být českému dějepisu umění, jenž jinak 

vyrůstal z odkazu „vídeňské školy“ a kořeny evropského umění nehledal dále než in urbs 

aeterna, později snad ještě v onom druhém mladším Římě – v Konstantinopoli, naprosto cizí, 

a proto i Chadrabovy závěry, jež dávaly blízkovýchodní kultury do souvislosti s českým 

středověkým uměním a zavedly ho až ke kultuře starobylé Persie, se přirozeně nemohly setkat 

vždy s pochopením. My však datum výročí oslavy Perské říše záměrně uvádíme právě proto, 

aby bylo patrné, jakým směrem se budou naše úvahy v této kapitole ubírat, vedeni 

Chadrabovým zájmem dospět až k samotným kořenům triumfálních motivů. 

Pokaždé v poněkud jiné souvislosti k různým aspektům Chadrabova díla se zde 

hovořilo o historicích umění velmi různorodého zaměření, a to jak metodologicky, tak 

tematicky. Poměrně na velkém prostoru jsme zde pojednali vztah Rudolfa Chadraby a Maxe 

Dvořáka, k jehož dílu se po celou svou vědeckou kariéru Chadraba vždy určitým způsobem 

vztahoval, aniž by slevil z kritiky vůči němu. Samotný přínos Dvořákův světovým dějinám 

umění, kromě mnoha jiného, spočívá zřejmě ještě v tom, jak se dnes ukazuje, že skrze 

specifičnost cítění a vnímání své vlastní doby nově rehabilitoval jinak dosavadními dějinami 

umění doposavad znevažovaný manýrismus a jeho přední umělce jako byl El Greco či 

Tintoretto. Byla to tedy Dvořákova současnost, která mu napomohla pochopit a interpretovat 

umění dob dávno minulých. V případě Chadraby však měl být postup docela opačný. Pro něj 

bylo naopak důležité jít až k počátkům a kořenům, které by napomohly vysvětlit význam 

teprve pozdějších uměleckých sdělení.  Zároveň mu ale byl vzor univerzalisticky zaměřeného 

Dvořáka, který odmítal nacionální vymezování umění a velmi kriticky nahlížel u řady svých 

současníků etnopsychologické přístupy v jeho výkladu,
384

 oporou, aby ani u něj nesklouzlo 

k zjednodušujícím a namnoze nebezpečným zobecňujícím závěrům, jež mohly například 

z Worringerovy metody, která poněkud nebezpečně na základě své Stilgraphologie 

kategorizovala kvality českého a německého umění, plynout.
385

 Nicméně Dvořákův zájem 

                                                                                                                                                                      
nevolí, viz Petr ZÍDEK - Karel SIEBER, Československo a Blízký východ v letech 1948-1989, Praha 2009, s. 120-

123; Díky tomu měl možnost se do Íránu vypravit i Václav Mencl. K tomu viz zde dále. 
384

 Ve výsledku však byl Dvořák paradoxně asi tak stejnou zárukou před vyvarováním se nacionalistických a 

rasových přístupů jako Josef Strzygowski. Viz Ján BAKOŠ, From Universalism to Nationalism. Transformations 

of Vienna School Ideas in Central Europe, in: Die Kunsthistoripgraphien in Ostmitteleuropa und der nationale 

Diskurs, Berlin 2004, s. 79-101. 
385

 K tomu viz Milena BARTLOVÁ, Takzvané slovanské rysy českého středověkého malířství z hlediska rasismu a 

marxismu-leninismu, in: týž, Naše národní umění. Studie z dějin dějepisu umění, Brno 2009, s. 29-37; ačkoliv po 
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nikdy nepřesáhl hranice evropského kontinentu, také proto, že vývoj umění jako čelný 

představitel vídeňské školy sledoval zejména chronologicky, nikoliv retrospektivně, a zcela 

v jejích intencích setrvával u hegemonistického hlediska, v němž Řím představoval trvalé 

epicentrum šířících se vlivů po zbylé Evropě. Ve vztahu k Chadrabovu zaměření a snaze 

sledovat tradici určitých motivů až k jejich počátkům se proto nabízejí ještě další dosud 

nezmíněná jména, a máme-li se pokusit ozřejmit nebo uvést do širších souvislostí také jeho 

zájem o orientalismy v evropském umění, jež jsou pro něj zcela příznačné a provázejí jeho 

uměleckohistorickou metodu takřka od počátků, nezbývá nám nic jiného, než začít právě u 

historika umění, jenž se jako první těmito východními vlivy v prostředí dějepisu umění se 

zájmem ne nepodobným Chadrabovi, zabýval a který také bývá ve vztahu k Dvořákovi 

uváděn výhradně antiteticky, navíc ve světě dějepisu umění stále ještě budí značnou 

kontroverzi, a to i přesto, že právě dnešní historiografie jeví nebývalý zájem o 

znovuzhodnocení jeho díla.  

Řeč je tu přirozeně o Josefu Strzygowském (1862-1941), jehož dějiny umění bývají 

obecně považovány za odvrácenou a temnou tvář humanisticky zaměřené vídeňské školy.
386

 

Ne ani tolik v návaznosti na Strzygowského metodu, nýbrž jako jeho následovníka ve sporu 

Orient oder Rome, je zde třeba chápat Rudolfa Chadrabu. Učiňme proto i v tomto případě 

jistou paralelu mezi oběma zmíněnými badateli, jež nám snad ve výsledku napomůže osvětlit 

to, jaký význam přisuzoval Rudolf Chadraba v evropské kultuře zakořeněným orientálním 

vlivům a čím se vlastně lišil od badatelů zaměřených stejným směrem. Byl-li totiž Josef 

Strzygowski kýmsi označen za „Attilu dějin umění“,
387

 nebude zcela od věci, propůjčíme-li 

pro změnu a alespoň v této kapitole Rudolfu Chadrabovi jméno vládce a zakladatele Perské 

říše z dynastie Achaimenovců, krále Kýra Velikého, v perštině jinak řečeného Kuruše, jenž 

byl právě při zmíněném výročí v roce 1971 nemálo oslavován. A bude-li nás zajímat po vzoru 

metody Rudolfa Chadraby také etymologie tohoto jména, pak rovněž nezůstane bez 

zajímavosti, že zřejmě v jednom z původních významů mělo jméno označovat osobu, která je 

                                                                                                                                                                      
našem soudu zde autorka zastává někdy až příliš vyhraněná stanoviska a v řadě případů příliš generalizuje, a to i 

ve vztahu k Chadrabovi, zejm. s. 33. 
386

 Literatura k Strzygowského osobě je více než bohatá a vedená z různých stran, ať už pojednává jeho 

antitetické postavení ve vztahu k představitelům vídeňské školy, či jeho příspěvky k dějinám umění daných 

národů a etnik – arménského, íránského, balkánského, koptského a syrského či severského umění. Srov. i nynější 

stále ještě častá odsouzení Strzygowského jako antihumanisticky zaměřeného a nenapravitelného antisemity, jež 

někdy brání objektivnějšímu zhodnocení jeho přínosu budoucím dějinám umění, např. Georg VASOLD, Riegl, 

Strzygowski and the Development of Art, in: Journal of Art Historiography 5, 2011, s. 112-113. [cit. 3.11.2013]. 

Dostupné z: http://arthistoriography.files.wordpress.com/2011/12/vassold.pdf.  
387

 Attila, mocný vládce Hunů, znamená v překladu doslova „tatíček“. Tuto přezdívku si údajně Strzygowski  

vysloužil od uměleckohistorického znalce Bernarda Berensona. KROUPA (pozn. 104), s. 199. 

http://arthistoriography.files.wordpress.com/2011/12/vassold.pdf
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pokořitelem nepřítele ve slovním zápase.
388

 Nakolik a zda vůbec byl náš autor skutečným 

pokořitelem nad ostatními, jež odmítali připustit tradici východních vlivů v evropském 

křesťanském umění, se pokusíme nahlédnout prostřednictvím následujících řádků.  

V jedné ze svých statí z 60. let, v níž Chadraba pojednává východiska ikonologické 

metody,
389

 klade Josefa Strzygowského a Maxe Dvořáka spolu s dalšími historiky umění, jako 

byl Aby Warburg, Robert Eisler nebo Wilhelm Worringer, mezi osobnosti, které této metodě 

otevřeli dveře do světa uměleckohistorické disciplíny.
390

 Domnívat se dnes, že by měl snad 

Josef Strzygowski něco společného s ikonologií, je poněkud odvážná myšlenka, jak si ještě 

blíže ukážeme,
391

 stejně tak jako její uplatnění na případ Wilhelma Worringera a mnohých 

dalších, nicméně berme toto Chadrabovo konstatování spíše jako jeho vlastní přiznání 

dlouhotrvající inspirace zmíněnými osobnostmi dějin umění a ve výsledku jako přetavení 

jejich metod či teorií v rámci Chadrabova vlastního ikonologického přístupu. Ačkoliv tedy 

zcela právem hovoříme o Chadrabovi jako o ikonologovi, rozhodně nelze tvrdit, ostatně jak 

jsme již v předešlých kapitolách naznačili, že inspiraci čerpal a vycházel jen z autorů 

obdobným či stejným směrem zaměřených. Chadraba byl zvídavým badatelem bez ohledu na 

to z jakého oboru, disciplíny či metody dané poznatky a závěry vycházely. Sledovat pouze 

linii Warburgovy či Panofského školy a jejich následovníků, byť k nim měl dle našeho názoru 

nejblíže, nezapadlo tak zcela do rámce jeho úvah. Proto i Josef Strzygowski, jenž má 

s Chadrabou stejně tolik společného, kolik je toho od sebe zároveň odlišuje, může být vnímán 

jako další z mozaiky různorodých osobností, jejichž některých poznatků se Chadraba chopil a 

přetvořil je k „obrazu svému“, aniž by se přitom musel vzdát některých dvořákovských 

tezí.
392

 Je přitom vcelku zřejmé, co Chadrabu na Strzygowského osobě zaujalo především. 

V jeho povědomí vystupoval tento „Atilla nových dějin umění“ jako pionýr v bádání o 

kořenech evropské hmotné kultury směrem na Východ a jak se dnes namnoze tvrdí, jako 
                                                      
388

 Rüdiger SCHMITT, Cyrus. The Name, in: Encyclopaedia Iranica. [cit. 7.11.2013]. Dostupné online: 

http://www.iranicaonline.org/articles/cyrus-i-name.  
389

 CHADRABA, 1966d, s. 119. 
390

 „Strzygowski ukázal na orientální zdroje evropské ikonografie i stylu proti Dvořákovi, který je měl za 

nepatrné vedle pramenů z řeckořímské antiky. Zatímco Strzygowského žáci ve Švédsku (Ringbom aj.) dnes 

konkrétně dokládají jeho leckdy předčasné generalizace…“ CHADRABA, Ibidem. 
391

 Co ho tak s ikonology může pojit, je snad jeho pohled zpět, k předpokládaným začátkům prvotních 

výtvarných motivů. Pro Strzygowského bylo důležité hledat odpověď na otázku, kdy se nějaký motiv objevil 

poprvé, pro ostatní představitele „vídeňského genetického dějepisu umění“ byl naopak rozhodující vývoj  forem 

a motivů směrem dopředu. Viz VASOLD (pozn. 386), s. 110. 
392

 Souhlasíme tak s tvrzením Ivo Hlobila, že „odlišné badatelské zaměření obou těchto profesorů vídeňské 

univerzity chápal (Rudolf Chadraba – pozn. autorky) spíše komplementárně než protikladně.“ HLOBIL (pozn.6), 

s. 10; rovněž tak i s názorem Mileny Bartlové, jež vidí spojitost Strzygowského s Dvořákem v jejich 

společné „tendenci užívat spíše generalizujících konceptů jako přímých vysvětlení klíčových 

uměleckohistorických otázek.“ BARTLOVÁ, Continuity and discontinuity in the Czech legacy of the Vienna 

School of art history, in: Journal of Art Historiography 8, 2013, s. 9. [cit. 19.12.2013]. Dostupné z: 

http://arthistoriography.files.wordpress.com/2013/06/bartlovc3a1.pdf. 
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v podstatě zakladatel globálních dějin umění, jež se v současné době přirozeně prosazují jako 

zcela aktuální tendence v rámci uměleckohistorické disciplíny, a navíc zajišťují jak 

znovuobnovený zájem o Strzygowského myšlenky, tak v určitých ohledech i jeho jistou 

rehabilitaci.
393

  

Co tedy oba středoevropské historiky umění, s ohledem na jejich zakotvení v srdci 

Evropy, jež jakoby už symbolicky opravňovalo k jejich svobodné volbě mezi Východem a 

Západem, vlastně spojuje a také dělí? Předně Chadraba se Strzygowským shodně odvozovali 

původ křesťanského umění z oblasti tehdejší Persie. Zatímco však Strzygowski zde nalézal 

čistou původní a prvotní formu, kterou považoval za dokonalou a kterou pak nebezpečně 

uvedl ve vztah s rasovými či etnickými kvalitami, Chadraba zde nacházel především ideje a 

nutno podotknout, že značně univerzálního či chceme-li světového charakteru, o nichž ještě 

bude dále řeč. Byl také ale fascinován komunikací těchto idejí mezi kulturami navzájem.
394

 

Sám Strzygowski by však takovou mezikulturní výměnu nejspíš chápal jako projev úpadku. 

Je ale pravdou, že Chadraba někdy sveden přitažlivostí typologických srovnání bez 

důkladného opření o další prameny, jež nacházel často až dodatečně, dospěl právě k tak 

„předčasným generalizacím,“ za něž byl už tolikráte kritizován právě jeho předchůdce 

Strzygowski. Když tedy například srovnává výjev Exaltatio crucis v nadpraží kaple sv. 

Kateřiny na Karlštejně [8] se skalními sasánovskými reliéfy v Nakš-e Rustamu [9] jen na 

základě opuštění od přísné frontality byzantského vzoru vyobrazení Konstantina a Heleny, 

činí v podstatě to samé, jako když Strzygowski analyzuje výšivku ze 17. století z Bukoviny a 

odvozuje ji od jednotlivých motivů, které nalezl na íránských skalních reliéfech pro změnu 

v Taq-e Bostanu.
395

 Oba tyto uměleckohistorické pokusy pak ve výsledku vyznívají přece jen 

poněkud fantaskně. I přes Chadrabovo úsilí uplatnit také v tomto případě napodobivou 

antitezi, za pomoci níž se snaží doložit, jakým způsobem mohly být postavy ze skalních 

sasánovských reliéfů zprostředkovány pražskému dvoru, se tato cesta jeví být nicméně až 

podezřele krkolomná.
396

  

                                                      
393

 Z poslední doby zmiňme mezinárodní konferenci uspořádanou k příležitosti 150. výročí narození Josefa 

Strzygowského, jež se uskutečnila 29-31. března 2012 v místě jeho rodiště v Bílsko-Bělé v Polsku. Program s 

abstrakty jednotlivých příspěvků dostupný z: http://strzygowski.umcs.lublin.pl/program_en.html [cit. 1.11.2013]. 
394

 Vztahům mezi Římem a Persií doloženým také výtvarnými památkami je věnován dostatek literatury, z 

nejnovější viz Matthew P. CANEPA, Rome and Iran. The Two Eyes of the Earth. Art and Ritual of Kingship 

between Rome and Sasanian Iran, Los Angeles and London, 2009; Beate DIGNAS - Engelbert WINTER, Rome and 

Persia in Late Antiquity, Cambridge 2007. 
395

 VASOLD (pozn. 386), s. 115, pozn. 59. 
396

 Za jednu z Chadrabových dezinterpretací či spíše nedůsledností, lze považovat už to, že výjev z reliéfu 

v Nakš-e Rustamu vykládal jako zobrazení Chosreva II. a jeho ženy Šírín, nikoliv jako investituru Narséa vodní 

bohyní Anáhitou, ačkoliv si byl této záměny vědom a íránistou Otakarem Klímou na to byl upozorněn. 

Odůvodňuje to tím, že reliéf byl obecně v lidových pověstech považován za vyobrazení Chosreva II. a Širín, jak 

mu prý Klíma potvrdil. CHADRABA, 1971k, s. 77-78. 

http://strzygowski.umcs.lublin.pl/program_en.html
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Obr. 7 Investitura Narséa vodní bohyní Anáhitou, 226-651, skalní reliéf, Írán, Nakš-e Rustam. 

Obr. 8 Karel IV. a Anna Svídnická ve scéně Exaltatio crucis v nadpraží vstupního portálu, před 1360, 

Karlštejn - kaple sv. Kateřiny.                           

 

Dalším společným bodem jejich uměleckohistorických stanovisek v návaznosti na 

předchozí bylo především ono odmítnutí europocentrismu ve smyslu izolovaného vývoje 

evropského umění. Tento internistický přístup byl oběma historikům umění cizí. Umělecký 

vývoj nebyl a nemohl být něčím imanentním, a proto vnitřní změna nebyla v jejich teoriích 

jakkoliv možná, a to i když u každého z nich stála v pozadí poněkud jiná východiska. Chtěl-li 

Chadraba vysvětlit uměleckohistorický vývoj, neomezoval se na hledisko vnitřního vývoje po 

vzoru vídeňské školy (á la Wölfflin), zároveň ale ani tak po vzoru Strzygowského nehledal 

jeho biologické či národní determinanty, nýbrž se snažil vycházet z historicko-politických 

souvislostí. Přesto prohlašoval, že to bylo etnografické hledisko jako nedílná součást 

Strzygowského a koneckonců i Worringerovy metody, jež považoval za důležité, protože 

v něm viděl jakýsi tmelící prvek pro sjednocení dualismu formy a obsahu uměleckých děl.
397

 

Chadraba přitom, ačkoliv byl vždy do jisté míry inspirován etnopsychologickým hlediskem, 

ve výsledku s rasovými či biologizujícími kategoriemi nepracoval. Mluvil-li o českém 

helénoslavismu, interpretoval ho jako formu tradice či záměrný historismus, ale jeho výkladu 

ve smyslu jakési dobové národní psychologie
398

 se vyhýbal. Obdobně co se týče umění 

předliterárních kultur, nebyl veden biologizujícími, rasovými či geografickými, nýbrž jak 

jsme již naznačili s poukazem k Readovu dílu, spíše těmi obecněji historicko-

antropologickými konstantami. O tom koneckonců docela dobře vypovídají i jeho statě 

                                                      
397

 Viz CHADRABA, 1962f, s. 8. 
398

 BARTLOVÁ (pozn. 385), s. 33. 



- 113 - 

 

z přelomu 40. a 50. let věnované lidovému umění.
399

 Pokud se tedy chceme zabývat otázkou 

nacionalismu v Chadrabově uměleckohistorické metodě, musíme ji také nahlížet skrze jeho 

vlastní pojetí umění, v němž se „genetický formalismus“,
400

 na jehož základě byly nejen u nás 

nacionální interpretace umění budovány nejsnáze,
401

 nikterak neuplatňuje, protože mu je jako 

ikonologovi naprosto cizí. Umění chápe jako ideový nástroj, odvozování rasových či 

národnostních charakteristik pouze z výtvarné složky díla, u něj proto nepřipadá v úvahu. Co 

se pak může jevit jako problematické, je spíše Chadrabovo přesvědčení o někdy až přílišné 

národnostní uvědomělosti dobového publika, tvůrců či objednavatelů uměleckých památek, a 

to proto, že v řadě případů si tím, jak chápali lidé středověku svou příslušnost k národu, 

nejsou jisti ani samotní historikové. Tato problematika je tudíž více než diskutabilní, a proto 

v současné době také stále více reflektovaným tématem už i u nás.
402

 Ve své „ikonologické 

snaze“ za vším hledat vyšší ideje, v souladu s jeho zájmem zejména o ty státotvorné až 

světodějné koncepce, jež se ale v české historii dají uplatnit ne zcela ve všech případech, se 

často Chadraba oddával představě o Karlu IV. jako panovníkovi s téměř geniální vladařskou 

koncepcí, jehož devotio antiqua v Chadrabově podání vypovídala o slovanském a 

přemyslovském uvědomění tohoto vládce možná více, než lze ze samotných, ať už vizuálních 

či literárních pramenů, vyčíst, jež bychom mu však my sami rádi přisoudili. To však 

neznamená, že by Chadraba měl snahu v uměleckých dílech nalézat ideje (a už vůbec ne 

výtvarné kvality), jež by mohl vysvětlovat jako něco specificky českého, zakořeněného 

v národní mentalitě. Naopak, po našem soudu odhaloval především ty univerzalistické 

světonázory středověkých vládců, vzdělanců a umělců, které se dají vystopovat i na mnoha 

jiných místech. Ale byl to také právě Rudolf Chadraba, kdo vždy toužil, aby dějiny umění, 

respektive jejich ikonologická metoda přispěla k objasnění problémů tohoto typu a aby se tak 

dějepis umění stal rovnocenným partnerem obecné historie v řešení těch nejzávažnějších 

humanitních otázek, kam otázka po národní identitě bezpochyby patří.  

                                                      
399

 „Lidové umění není docela synonymem národního umění a sahá svými kořeny do hlubších vrstev; je v tom 

ovšem složité odstupňování od pratvarů, které se odedávna tradují všude stejně, až po národní a krajové 

rozmanitosti, které přivodil historický vývoj v různých podmínkách.“ CHADRABA, 1953b, s. 97-102. 
400

 O „genetickém formalismu“ jako základu nově nastoupeného národního patriotismu, jenž úspěšně nahradil 

dosavadní protimonarchický patriotismus a odsunul tak do pozadí duchovněvědný přístup, hovoří Ján Bakoš. 

BAKOŠ (pozn. 384), s. 87. 
401

 K tomu viz BAKOŠ, idem; BARTLOVÁ (pozn. 385), zejm. s. 29-37. 
402

 Podnětné myšlenky k tomuto problému v českém prostředí zastával již od 60. let zejm. Dušan Třeštík se svou 

tezí národa jako ideologického konstruktu. Většinou se také však setkával s odmítavými reakcemi ze stran svých 

kolegů. Např. Dušan TŘEŠTÍK, Národ, stát a svatí ve starším středověku, in: Martin SVATOŠ – Michal ŠRONĚK, 

(ed.), Legenda, její funkce a zobrazení. IV. Vlastenecké a nacionální aspekty legend o českých světcích. 

Příspěvky z mezioborového setkání konaného 14. dubna 1992., Praha 1992, s. 3-17. Srov. také František 

ŠMAHEL, Idea národa v husitských Čechách, Praha 2000. 
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Do jakých nebezpečných důsledků pak toto vyústilo v podání Strzygowského 

srovnávací uměnovědy je z historiografie dějin umění všeobecně známo. Jenže také 

Strzygowského metoda jako tzv. „srovnávací uměnověda“ (vergleichende 

Kunstwissenschaft)
403

 zůstávala právě a pouze komparatistikou, nikoliv však typosémantikou, 

v jejíchž intencích uvažoval Chadraba. Někdy ale ani Chadrabova typosémantika nebyla 

všespásná a jaksi uvízla na bodu Strzygowského zjednodušených komparací, jak jsme již 

naznačili. Přesto tu zůstával zásadní rozdíl mezi oběma zmíněnými kunsthistoriky, za který 

lze považovat jejich odlišný metodologický postoj, v němž hraje klíčovou roli historicko-

jazykový přístup v uměleckohistorickém bádání. Z toho důvodu také Strzygowski svůj zájem 

cílil především na architekturu a její formy či na ornament. Při svých výzkumech, a z nich 

vyvozených poznatcích či závěrech, které se zakládaly na jeho v mnoha ohledech intuitivní 

metodě, vliv jazykovědy a literární tradice pokud možno co nejvíce upozaďoval. 

V upřednostnění formální výstavby uměleckého díla a vůbec v přesvědčení o autonomním 

vývoji umění bez vztahu k jiným projevům duchovní kultury měl tedy ke svému odpůrci a 

věčnému sokovi, Aloisi Rieglovi, přeci jen o něco blíž než k pozdnímu Dvořákovi či 

Chadrabovi.
404

  

Troufáme si také tvrdit, že Chadraba nebyl ani natolik bezmezným obdivovatelem 

Orientu a všeho, co s ním souvisí tak jako Strzygowski. Zajímala ho spíše sama komunikace 

mezi východní a západní kulturou, která v jeho přesvědčení fungovala na vizuální rovině (ale 

nejen tam) zcela jasně za pomocí strategie antitetické nápodoby. Zároveň takto fungovala také 

se všemi přehodnoceními, a jak Chadraba často zdůrazňoval, nemálo tu šlo také o překonání 

převzatého vzoru, ve výsledku tedy o ono „trumfování.“ V případě Strzygowského a řady 

dalších badatelů, lpících podstatně více na formálních aspektech výtvarných děl, kteří hledali 

kořeny evropského umění na Východě, neměl tento proces ani tak komunikační charakter, 

jehož předpokladem je zainteresování obou stran,
405

 jako se více blížil difuzionistickému 

šíření vlivů odněkud někam,
406

 jakoby evropské umění v Strzygowského podání bylo jen 
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 Oya PANCAROĞLU, Formalism and the Academic Foundation of Turkish Art in the Early Twentieth Century, 

in: Muqarnas. An Annual on the Visual Culture of the Islamic World. History and Ideology. Architectural 

Heritage of the „Lands of Rum“, s. 67-78, zejm. podkapitola Out of Vienna. Strzygowski’s Formalism and the 

Case for Turkish Art, s. 68-72. [cit. 11.11.2013]. Dostupné online: http://archnet.org/library/documents/one-

document.jsp?document_id=13227. 
404

 K paralelám mezi Aloisem Rieglem a Josefem Strzygowským viz VASOLD (pozn. 386). 
405

 Napodobivá antiteze byla podle Chadraby v podstatě vzájemná, což tedy předpokládá, že mezi oběma 

stranami musí fungovat jistá rovnováha a zřejmě tedy i obdobná myšlenková typologie. Triumfovat nad někým, 

koho nepovažujeme za dostatečně silného a nám rovnocenného, by nedávalo smysl. V tom se také liší 

Chadrabovo pojetí od někdy příliš zjednodušeného difuzionistického přístupu, často založeného na přejímání 

prvků kulturami na nižší úrovni od kulturních center, jež jsou jim nadřazena. 
406

 K uplatnění difuzionismu z pohledu dějin umění např. Thomas DaCosta KAUFMANN,  Toward a Geography of 

Art, s. 187-193; WITTKOWER (pozn. 289), s. 10-14. 
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derivátem umění Orientu, nedokonalou odvozeninou od něčeho čistého a původního, 

pasivním přijetím kultury toho mocnějšího. 

Tyto zmíněné rozpory mezi Strzygowského metodou a svou vlastní si Chadraba plně 

uvědomoval, a byť oceňoval jeho a Worringerovy přesahy mimo Evropu, zároveň je nemohl 

nekritizovat pro již zmíněné „nedocenění literárních významů.“
407

 Přitom právě vehementní 

odmítání jakékoliv role jazyka a literárních pramenů při rozboru výtvarných děl u 

Strzygowského tvořilo v podstatě základ jeho metody.
408

 Chadraba v tomto smyslu 

představoval pravý opak a někdy až takový, jakoby se zdálo, že ani výtvarných uměleckých 

děl nemá zapotřebí, aby jimi svoje hypotézy (a to i ty o orientálních vlivech) dokládal. 

Leckteré jeho uměleckohistorické studie jsou tak podobné spíše literárním rozborům či 

obecným kulturněhistorickým pojednáním, což samozřejmě není nikterak překvapující, víme-

li, že u Chadraby pro pochopení kulturně-duchovních či ideologických problémů a otázek, má 

literární dílo stejnou vypovídací hodnotu jako to výtvarné a naopak. Vlivy orientalismů 

v karlovském umění tedy mohl dokládat jak typologickými srovnáními (v tomto ohledu někdy 

spíše právě komparacemi) výzdoby Karlštejna se sasánovskými skalními reliéfy, stejně tak, 

jako si pomáhal literárními prameny, jejichž potenciál pro poznání ideového světa dané doby 

leckdy ještě ani česká historie nebyla schopna plně zhodnotit.
409

 Tak například jako jeden z 

prvních Chadraba poukázal na význam Marignolovy kroniky z hlediska Karlova ideového 

konceptu českých dějin, a tím uvedl tuto literární památku do širšího povědomí české 

historiografie,
410

 a stejně tak tomu bylo i v případě již zde zmíněné studie o Olomouckém 

Clipeovi, v níž dospěl k podobně objevným závěrům.
411

 Ačkoliv se tedy výsledné teze, 

k nimž oba dva učenci dospěli, zdají být stejné, budeme-li poněkud zjednodušeně tvrdit, že 

oba toužili po tom odhalit neřímský původ evropského středověkého umění, metody, jejichž 

prostřednictvím k tomuto závěru došli, byly někdy dosti odlišné. Chadraba také proto chápal 

Strzygowského roli v dějinách umění spíše jako roli iniciátora a katalyzátora v zájmu nalézat 

orientální vlivy v pozdějším evropském umění středověku, a tudíž jako protisílu vyvažující 

                                                      
407

 CHADRABA, příloha č. 2, s. 212. 
408

 K Strzygowského „antifilologické metodě“ viz Suzanne L. MARCHAND, The Rhetoric of Artifacts and the 

Decline of Classical Humanism. The Case of Josef Strzygowski, in: History and Theory 33, 1994, č. 4, s. 106-

130; PANCAROĞLU (pozn. 403), s. 68-72. Jinak zejm. Josef STRZYGOWSKI, Kunde, Wesen, Entwicklung. Eine 

Einführung, Wien 1922. 
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  K tomu srov. Zdeněk BENEŠ, Historický text a historická kultura, Praha 1995, s. 107 
410

 Zejm. CHADRABA, 1975a, s. 127–134. Před ním se kronikou zabývali ale již také J. Neuwirth nebo Z. Kalista. 

K tomu viz Kateřina ENGSTOVÁ, Marignolova kronika jako obraz představ o moci a postavení českého krále, in: 

Mediaevalia historica bohemica 6, 1999, s. 77. 
411

 Zde kap. 5, s. 45. 
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jednostranný pohled dosavadních představitelů vídeňské školy dějepisu umění. Ani 

Strzygowského hlas volající na Východ však nepokládal za plně autoritativní.
412

 

Nicméně byli tu i Strzygowského žáci, kteří se již vyvarovali některých často 

zavádějících a poněkud fantaskních interpretací svého učitele, především nebezpečné teorie 

Blut und Boden, a jejichž přístup byl v tomto ohledu podstatně kritičtější. Jenže nebyli by to 

zase opravdoví následovníci, kdyby si některé ze Strzygowského postupů neosvojili alespoň 

v tom rozsahu, v jakém hledali zdroje evropské kultury v oblasti Předního východu. 

Strzygowského pověstný paníránismus, nyní již oproštěný od předchozích nebezpečenství lze 

proto ještě částečně sledovat u některých badatelů z řad jeho odchovanců. Ze severského 

prostředí to byl potom zejména Lars-Ivar Ringbom (1901-1971),
413

 profesor na univerzitě 

v Turku (švédsky: Ǻbo) v dnešním Finsku, jenž byl po určitou dobu také Strzygowského 

žákem.
414

 A byl to právě Ringbom, jehož knihou, publikovanou v roce 1958 pod latinským 

názvem Paradisus terrestris,
415

 byl Chadraba zcela nekriticky okouzlen.
416

  Důvodů proč 

tomu tak bylo, zřejmě existovalo více. Ringbomova metoda byla podstatně více založena na 

ikonografii a na dějinách umění jako dějinách samotných idejí, a to zejména proto, že 

sledovala nejen pro ikonology tolik přitažlivý motiv, jaký představuje mytický obraz 

Pozemského ráje. Vždyť co může lépe vypovídat o dějinách lidské imaginace než utopický 

obraz místa, jejž se lidstvo snaží uchovat ve svých mýtech, legendách a náboženstvích napříč 

světadíly a dobami?
417

  

                                                      
412

 Pravdou je, že se Chadraba příliš nezabýval ověřováním platnosti některých tezí, které přebíral od jiných 

badatelů, pokud tak výborně zapadaly do jeho vlastní teorie řecko-perské antiteze. Strzygowski nebyl v tomto 

ohledu výjimkou. Co se však týče Chadrabovy knihy o triumfální symbolice v umění Karla IV., nalezneme v ní 

odkaz na Strzygowského pouze v jednom případě, a to když srovnává velkou věž Karlštejna s typem perského 

věžového hrobu. CHADRABA, 1971k, s. 90. Proto nepovažuji za zcela oprávněné tvrzení Mileny Bartlové, která 

zmiňuje Chadrabovu podstatu argumentace jako založenou výhradně na citacích Strzygowského. Viz BARTLOVÁ 

(pozn. 392), s. 9, pozn. 38.  
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 Z anglicky publikovaných statí k Lars-Ivar Ringbomovi pouze Marja VÄÄTÄINEN, From Ringbom to 

Ringbom: The art of art history of Lars-Ivar and Sixten Ringbom. A mythmaker and a myth-breaker in Ǻbo, 

Finland, in: Journal of Art Historiography 7, 2013. [cit. 17.11.2013]. Dostupné z: 

http://arthistoriography.files.wordpress.com/2012/12/vaatain.pdf  
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 Sám Strzygowski působil v Turku jako univerzitní profesor v období mezi léty 1921-1925. Lars BERGGREN 

Josef Strzygowski in Finland (Abstract). [cit. 17.11.2013]. Dostupné z: http://strzygowski.umcs.lublin.pl/ 

pliki/lberggren.pdf. 
415

 Lars-Ivar Ringbom, Paradisus Terrestris. Myt, Bild och Verklighet, Helsingfors 1958. Kniha vyšla švédsky 

s dvanáctistránkovým anglickým resumé, s. 435-446. Důležitou součástí je bohatý obrazový materiál, jenž 

doplňuje celou knihu. 
416

 Německy vyšla ještě předtím jiná důležitá Ringbomova kniha, a to o svatém Grálu, na níž tematicky navazuje 

jeho zmíněná studie o Pozemském ráji. Lars-Ivar RINGBOM, Graltempel und Paradies: Beziehungen zwischen 

Iran und Europa im Mittelalter, Stockholm 1951. Z této první Ringbomovy knihy u nás čerpal rovněž pro svou 

ikonologicky pojatou studii o Svatováclavské kapli v katedrále sv. Víta již např. Viktor Kotrba. Viz zde s. 144-

145, pozn. 537. 
417

 K tématu přehledově viz Jean DELUMEAU, Dějiny ráje. Zahrada rozkoše, Praha 2003; Umberto ECO, Dějiny 

legendárních zemí a míst, Praha 2013; Markus BOCKMUEHL - Guy G. STROUMSA  (ed.), Paradise in Antiquity. 

Jewish and Christian Views, Cambridge 2010, zejm. kap. Locating Paradise, s. 192-209. 
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Záměrem knihy ale především bylo dokázat, že obraz Pozemského ráje od pozdní 

antiky po středověk, jak ho nacházíme na četných vyobrazeních a v legendárních 

vyprávěních, měl svůj vzor v konkrétním geograficky určitelném místě, jež Ringbom 

ztotožnil s náhorní plošinou Takt-e Solaymān, v jedné z perských provincií na území 

dnešního Ázerbájdžánu, kam situoval bájné perské město Šiz (Shiz).
418

 Obecně šlo tedy o to, 

že i mytické myšlení používá zcela konkrétních obrazů, nejenom konceptů,
419

 a že za mýty, 

vyprávěními a obrazy, jež jsou výhradně konstrukty lidské mysli, má svůj smysl hledat 

skutečné události, místa, osobnosti nebo se přinejmenším o toto vše pokoušet. Dáme-li si tak 

ono poučení, jež z Ringbomovy knihy plyne, do souvislosti s Chadrabovou snahou odhalovat 

při uměleckohistorických výkladech také konkrétní historickou vrstvu alegorického významu, 

zjistíme, že oba badatelé sledují tentýž záměr. Krom toho Ringbom navíc svými zjištěními 

evidentně živil dále Chadrabovu myšlenku zabývat se legendickým vyprávěním o římském 

císaři Herakliovi a perském králi Chosrevovi,
420

 tedy oním příběhem, který Chadraba chápal 

výlučně jako mytologické zdůvodnění napodobivé antiteze. I u Ringboma vyznívá jako 

později u Chadraby celá legenda ve smyslu přímo světodějného utkání, o němž byli oba 

shodně přesvědčeni, že právě takového významu v myslích středověkých lidí příběh 

nabýval.
421

 Klíčové pro Chadrabu rovněž bylo Ringbomovo neustálé zdůrazňování toho, že 

slavní vládci, ať už to byl z těch „největších“ Alexandr Makedonský
422

 nebo Konstantin 

Veliký,
423

 byli posedlí představou znovuobjevení Ztraceného ráje.
424

 Ringbom tak poskytl 

Chadrabovi další z atributů, které dotvořily jeho obraz ideálního vládce, který musel být, jak 

z jeho studií vyplývá, hluboce zakořeněn ve středověkých představách nejen samotných 

panovníků. Také králové z dynastie Přemyslovců nebo Lucemburků na českém trůnu, aby se 

tomuto obrazu co nejvíce přiblížili, museli zákonitě podle Chadraby tyto utopické krajiny a 

své představy o nich chtě nechtě vkládat do jimi iniciovaných uměleckých děl. Z 
                                                      
418

 Tato lokalita zřejmě odpovídá zoroastrijské svatyni Ādur Gušnasp, kde byl uchováván jeden z posvátných 

íránských ohňů. Viz Dietrich HUFF, "Taḵt-e Solaymān", in: Encyclopædia Iranica. [cit. 7.11.2013]. Dostupné z: 

http://www.iranicaonline.org/articles/takt-e-solayman.  
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 RINGBOM (pozn. 415), s. 31. 
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 U Ringboma legenda symbolizuje v prvé řadě boj mezi dvěma tehdejšími městy Jeruzalémem a městem Shiz 

(Šiz). Viz RINGBOM (pozn. 415), s. 441 ad. 
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 „In this way began one ot the most enflamed and dramatic passages in the history of the world, the Holy War 

between the Emperor Heraclius and ‚the King of Kings of Iran and of Non-Iran‘, Khusraw.“ RINGBOM (pozn. 

415), s. 445. 
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ve vztahu k Alexandrovi dovídáme zejm. v latinsky psaném textu Alexandri Magni iter ad paradisum. Julius 

ZACHER (ed.), Alexandri Magni iter ad paradisum. Ex codd. mss. latinis. primus edidit, Köngisberg 1859. 
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 Dle Ringboma je prý modelem takového Pozemského ráje z dob Konstantina Velikého mauzoleum sv. 

Konstancie (Santa Constanza) v Římě, protože se domníval, že tato stavba byla také původně určena pro jejího 

manžela, Flavia Hannibaliana, u něhož Konstantin doufal, že se po dobytí Persie stane oním rex regum. 

RINGBOM (pozn. 415), s. 439. Dnešní bádání však tuto myšlenku nijak nepotvrdilo a zůstává v rovině čisté 

hypotézy, s níž však Chadraba operoval jako s jasným faktem. 
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 RINGBOM (pozn. 415), s. 439. 
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Chadrabových interpretací zvláště dvorského umění Václava IV. nebo německé podunajské 

školy pak inspirace knihou o „Pozemském ráji“ vystupuje zcela zřetelně.
425

 Motiv lazebnic, 

jež provází celou výzdobu václavských rukopisů, [10] by dal Chadraba jen těžko do 

souvislosti s perskou bohyní vod a plodnosti Anáhitou,
426

 [9] nebýt Ringbomovy knihy o 

Pozemském ráji a jeho ikonografické studie o Anáhitě,
427

 v níž tato zarathuštrovská bohyně 

vystupuje jako strážkyně perského pozemského ráje – paridaezy a zároveň také jako zdroj 

veškeré vody na zemi. Protože jak je z Bible známo, v Pozemském ráji pramení čtyři světové 

řeky – Píšon, Gíchón, Chidekel (Tigris) a Eufrat
428

 a v íránské mytologii tomu v případě 

posledních dvou prý nebylo jinak.
429

 Ringbom ve své knize také ztotožnil prvotní Pozemský 

ráj s tím, jenž nadejde po Soudném dni. I v tomto případě byl přesvědčen, že u křesťanů mohl 

obraz Pozemského a Nebeského ráje fungovat shodně, což opět nebyla Chadrabově 

typologické metodě myšlenka cizí, ačkoliv teologové by s ní jen stěží souhlasili, a dobře jí 

pak mohl propojit právě s apokalyptickými náměty, jimiž se hlouběji zabýval.  

 

       

Obr. 9 Sasánovská stříbrná mísa s tančící postavou bohyně - Anáhitou (?), 6. - 7. stol., soukromá sbírka. 

Obr. 10 Postava lazebnice v iniciále rukopisu Bible Václava IV., 1389-1400, Vídeň, Österreichische 

Nationalbibliothek. 
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 Viz CHADRABA, 1977d, s odkazy na Ringboma s. 154-155, ale i jinde. 
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 K Anáhitě viz C. BIER, M. BOYCE - M. L. CHAUMONT, Anāhīd, in: Encyclopaedia Iranica. [cit. 9.11.2013]. 

Dostupné z: http://www.iranicaonline.org/articles/anahid#pt2.  
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 Lars-Ivar RINGBOM, Zur Ikonographie der Göttin Ardvi Sura Anahita, Ǻbo 1957. Srov. zde uvedené 
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 RINGBOM (pozn. 415), s. 438. 
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Vidíme tedy, že Ringbomova práce o Pozemském ráji konvenovala Chadrabovým 

zájmům v mnoha ohledech, od perských zdrojů a mýtů přes utopické vize až k obrazům 

ideálních panovníků, a mělo by jistě svůj význam ptát se dále, nakolik jsou tato témata 

skutečně zakořeněná pouze v íránské mytologii a jejich dějinách, nebo jestli se právě zde 

objevují zcela poprvé,
430

 čímž by se zejména dříve velká část historiků umění většinou 

odmítla zabývat s odvoláním na religionisty, íránisty a další, již se mohou jevit ve vztahu 

k objasnění tohoto problému jako povolanější odborníci, nicméně Chadraba s Ringbomem už 

tehdy byli shodně přesvědčeni o tom, že i samotné dějiny umění mají k výše položeným 

otázkám mnoho co říci. A jestliže se Chadraba doposud domníval, že za hlavní cestu ke 

kolektivní spáse považovali křesťané ve středověku pouze porážku pohanů, po přečtení 

Ringbomovy knihy k ní přidružil ještě druhou důležitou ideu, a tedy tu o dobytí Pozemského 

ráje. Ve výsledku tedy jde o dvě velmi závažné teze, na nichž Chadraba staví své pojetí 

triumfálního křesťanského umění. 

Zabýváme-li se tu paralelou mezi Chadrabou a Strzygowským spolu s jeho 

následovníky, protože ve vztahu k českým dějinám umění vyrůstajícím z tradic vídeňské 

školy se tato linie nabízí, nebude na škodu, upozorníme-li také na to, že zájem obrátit 

uměleckohistorickou pozornost východním směrem rozhodně nebylo jen záležitostí 

středoevropského, a už vůbec ne snad pouze českého dějepisu umění, u něhož by se tato 

inklinace od 50. let snad dala odůvodnit tlakem tehdejší politické ideologie. Že se jednalo o 

poněkud komplexnější záležitost či obecnější tendenci dosvědčuje po našem soudu také 

příklad Warburgova institutu, u něhož není žádný důvod podezřívat jej z předchozí zmíněné 

tendence. Hovoří pro to ten fakt, že po smrti dosavadního ředitele Institutu, historika umění a 

Warburgova odchovance Fritze Saxla, v roce 1948 se do jeho čela postavil přední orientalista 

a archeolog Henri Frankfort,
431

 jehož studie věnované památkám starých civilizací Předního 

východu a severní Afriky, především Egyptské a Mezopotámské říše ještě před dobytím 

Alexandrem Makedonským, zůstávají základním a výchozím pramenem studia umění těchto 
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 Čteme-li texty některých orientalistů, nelze se ubránit tomu, že nám takový názor v podstatě nutí. Viz 

„Velkolepý obraz trůnícího krále měl pronásledovat následující generace umělců a na více než tisíc let ovlivnit 

Východ i Západ. Právě z něj se odvozuje obraz ‚majestátního Krista‘ na tympanonech románských a gotických 

kostelů. Křesťanské cítění zde našlo nezpochybnitelnou hodnotu. Nikdo totiž nevymyslel lepší způsob, jak si 
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kultur dodnes, a to i když některé jeho závěry již pozbyly svou platnost.
432

 Přesto právě 

Frankfort v současné době nepatří mezi ty nejčastěji zmiňované osobnosti, které jsou dávány 

do souvislosti s Warburgovým institutem, kam již náleží „stálice dějin umění“ jako Ernst 

Gombrich, Fritz Saxl, Michael Baxandall ale i další. Jeho přínos je spíše upozaďován na úkor 

těch historiků umění, kteří pracovali s klasickou antikou a tradicí. V poslední době to byl ale 

právě Michael Baxandall, kdo vyjádřil svoje přesvědčení o tom, že nebýt Frankfortovy 

předčasné smrti v roce 1954, mohl se celý Warburgův institut ubírat poněkud odlišným 

směrem, než tím, k němuž začal spět v době, kdy v jeho čele stanul Ernst Gombrich.
433

 Oním 

směrem míníme podstatně více historicko-antropologickou orientaci se zaměřením na 

východní kultury.
434

 Takto nastoupená cesta Henri Frankfortem uvnitř Warburgova institutu 

by se vlastně jevila jako docela přirozená. Od klasických antických motivů, jež stály doposud 

v centru pozornosti warburgovských badatelů, by to byl logický posun po téže ose dále ve 

snaze sledovat tyto tradice ještě hlouběji do minulosti. Tato myšlenka není vůbec nezajímavá 

a u Frankforta lze snad ještě lépe než u Frazera vystopovat taková stanoviska, jež lze uvést ve 

shodu s Chadrabou a jež se týkala jejich pohledu na myšlenkový svět starověkých civilizací a 

náboženství,
435

 tedy s podstatnou výjimkou toho, že Chadraba byl navíc přesvědčen o tom (a 

také to neustále dokazoval), že relikty mýtopoetického myšlení, jejichž důležitým projevem je 

antitetická nápodoba, do středověku nikoliv pouze přetrvávaly nebo se místy vynořovaly, ale 

z velké části jeho umění, alespoň to ve vztahu k triumfalismu, zakládaly. Výše uvedená 

jména, jako právě to Frankfortovo, neuvádíme ve vztahu k Chadrabovi jen jako zajímavé 

analogie, v kterých je možné i dále pokračovat, a jež by tak mohly spustit nekonečný řetězec 

„vlivologií“, z něhož bychom mohli lehce nabýt přesvědčení, že nakonec všechno souvisí se 

vším. Chceme jimi spíše doložit, že i za Chadrabovou metodou a zájmem o nastíněná témata 
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 Např. jeho výklad k již zde zmíněnému reliéfu Královny noci (Bourney relief). Zde s. 83, pozn. 281, obr. 3. 

Jinak také Henri FRANKFORT, The Art and Architecture of the Ancient Orient, New Haven, 1996, s. 110-112. 
433

 Michael BAXANDALL, Substance, Sensation, and Perception (interviewed by Richard Cándida Smith), Los 

Angeles, 1998, s. 58. 
434

 Není bez zajímavosti v této souvislosti zmínit také jméno Petera J. Ucka (1938-2007), jednoho 

z Frankfortových posledních a nejvýznamnějších žáků, jenž právě svou interdisciplinaritou a nonkonformním 

přístupem do jisté míry revolucionizoval dosavadní archeologii, především v oblasti jejího dosud domnělého 

přesvědčení o vlastní apolitičnosti. Obdobně jako Strzygowski v Evropě a jako Chadraba v českém prostředí, 

neustále podemílal jinak pevnou základnu eurocentricky a klasicky humanitně zaměřených historických věd. 

Dosahoval toho zejména tím, že chtěl, aby se například na archeologických výzkumech podílely samotné kultury 

a národy, pro něž tyto hmotné prameny představují podstatnou část jejich vlastní historie a kulturního dědictví, 

s nimiž ta vyspělejší a z evropských tradic vzešlá civilizace zachází poněkud macešským způsobem. K tomu 

např. Robert H. LAYTON, Peter John Ucko 1938-2007, in: Australian Aboriginal Studies, 2007, č. 1, s. 165-168.  
435

 Srov. zejm. TAYLOR (pozn. 431), který nás k této souvislosti mezi Chadrabou a Frankfortem víceméně 

přivedl. Také on ve shodě s námi a nikterak překvapivě nachází širší intelektuální základnu pro teorie o 

primitivním lidském myšlení v anglické antropologii, zejména u E. B.Tylora, Frazerova předchůdce a učitele.  

Analyzuje zde Frankfortův a Warburgův koncept mytického myšlení jako klíčový a výchozí bod jejich vlastní 

vědecké práce. Podobně i u Chadraby, ačkoliv není bez zajímavosti, že každý ze zmíněných badatelů svoje pojetí 

„primitivního myšlení“ uplatňoval pro docela jiná historická období. 
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či motivy může stát podobný myšlenkový základ jako za díly zmíněných autorů, přičemž 

každý z nich pak mohl dojít k docela jiným závěrům, a také jejich aplikování na různorodý 

uměleckohistorický materiál či epochy se u každého z nich mohlo ukázat pokaždé jinak 

úspěšné.  

Aby tedy nezůstalo pouze u nich, přejděme od obecnějších a teoretičtějších vazeb i k 

těm snáze doložitelným, konkrétně mezi Chadrabou a prostředím olomoucké univerzity 

padesátých let, které jeho zaměření a vědeckou činnost ve svých počátcích výrazným 

způsobem formovalo a ve své době také představovalo jedno z míst, kde se měla výrazným 

způsobem prosadit česká orientalistika, zejména pak východoasijská studia, jež se 

v tuzemských končinách ještě na vysokoškolské úrovni všude zcela tak běžně nepěstovala.
436

 

Také sám Bohumil Markalous měl pro orientalismy jistou slabost
437

 a v jeho estetických 

seminářích se poměrně často vedly diskuse a zpracovávaly referáty na téma orientálních 

kultur a jejich uměleckých projevů.
438

 Seminář tak vedle běžných uměnovědně profilovaných 

periodik, jež byly nezbytnou součástí knihovny estetiky, kterou mimochodem v dané době 

Rudolf Chadraba spravoval a vedl, odebíral rovněž časopis Nový Orient, jehož 

spoluzakladatelem byl indolog a tehdejší děkan olomoucké univerzity Vincenc Lesný, a kam 

přispívali svými statěmi ve formě přístupné i širšímu okruhu čtenářů, například historik umění 

Lubor Hájek
439

 nebo íránista Otakar Klíma, s nímž později některé své poznatky ve vztahu 

k perským reáliím Chadraba konzultoval.
440

 Možná to bude znít překvapivě, ale byl to vlastně 

i anglista Ladislav Cejp, kdo částečně namířil jeho zájem k Východu, především k onomu pro 

Chadrabu klíčovému vztahu mezi českým středověkem a starobylou Persií. Jeho rozbor 

Staročeské Alexandreidy by tomu napovídal. Cejp v návaznosti již na myšlenky vyslovené 

Albertem Pražákem a jinými potvrdil, že za obrazem Alexandra Makedonského ve staročeské 

básni stojí skutečná historická postava českého krále Přemysla Otakara II., ale také možná 
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 Právě v začátcích nově zřízené univerzity to byl její první rektor, filosof a sociolog Josef Ludvík Fischer, 

který angažoval přední orientalisty - V. Lesného či J. Průška a měl zájem na tom, aby se v Olomouci jako na 

jedné z prvních univerzit pěstovala jihoasijská a dálněvýchodní studia. Pavel URBÁŠEK (pozn. 156), s. 151. 
437

„Jeho sociálně psychologicky fundované přednášky dějin estetiky s přesahem do orientu a k prvobytnosti tuto 

sféru nahlížely s pomocí klasiků etnologie.“ CHADRABA, 1998b , s. 188. 
438

 Viz A PU, fond Bohumil Markalous-Jaromír John, kart. 4, inv. č. 260-261, 265. Např. témata jako „Negerské 

umění podle Leo Frobenia“, „Obsah a forma čínské poesie“, „O mýtu prarodičů v Egyptě (Prehistorické 

výtvarnictví Afriky)“ a další. Poznamenejme jen, že např. Leo Frobenius (1873-1938), na estetických seminářích 

častý předmět některých referátů představuje jednoho z nejvýznamnějších zástupců difuzionismu v kulturní 

antropologii. Viz SOUKUP (pozn. 289), s. 416. 
439

 Hájek zde publikoval především své statě věnované čínskému umění. K Hájkovi viz Ladislav KESNER, Lubor 

Hájek jako historik umění, in: Lubor HÁJEK, Západ slunce na moři. Studie o mimoevropském umění, Praha 2009, 

s. 9-29. 
440

 Klímovy články publikované v Novém Orientu v rozmezí let 1946-1971 musely jistě Chadrabovu zájmu o 

kulturu Persie ve vztahu k Evropě konvenovat. Srov. řadu Klímových zde publikovaných textů, např.: Sny a 

pověry starých perských králů, in: Nový Orient 1966, č. 3, s. 91-93; Divy starého královského dvora perského, 

in: Nový Orient 1968, č. 8, s. 226-268; Dualismus v předislámském Íránu, in: Nový Orient 1970, č. 6, s. 164-168; 

Írán před 25 stoletími, in: Nový Orient 1971, č. 7, s. 193-195 a další. 
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Václava II.
441

 Alexandr Veliký jako dobyvatel dosud jedné z největších světových říší, kterou 

představovala Persie, si ji nakonec podmanil, aby pak sám na sebe vzal mnohé atributy 

orientálních vládců. Zároveň je ale Staročeská Alexandreida aluzí na českého krále z rodu 

Přemyslovců, jehož výpravy do pobaltského Pruska typově odpovídaly tažením proti 

pohanům na Východ a samotné světové politice Alexandra Makedonského. Nemohla i 

takováto myšlenka stát jako jeden z mnoha činitelů v pozadí Chadrabovy teorie a odvahy 

propojit českou středověkou kulturu s perskými orientalismy? Možná se tak alespoň v této 

omezené a ryze zprostředkované míře formoval Chadrabův pohled na svět orientálních kultur, 

protože stejně jako se říká, že námi již mnohokráte citovaný etnolog James Frazer vlastně 

nikdy svého domorodce nepotkal, dalo by se u Chadraby obdobně říci, že ani on svého 

skutečného Peršana nikdy na vlastní oči neviděl,
442

 protože Persii potažmo dnešní Írán nikdy 

nenavštívil a zřejmě neměl ani možnost se přímo s celou řadou perských památek kromě těch, 

jež dnes tvoří součást evropských muzejních sbírek, na vlastní kůži seznámit.
443

 Chadraba ale 

nebyl ani orientalistou znalým pramenných jazyků a kultur východních náboženství. Přesto 

však byl přesvědčen, že může z pozice historika umění na základě jím specificky budované 

typologie a ikonologie orientální vlivy v umění pozdějších dob vystopovat, jasně identifikovat 

a v neposlední řadě také ozřejmit důvod jejich přebírání či přetrvávání v pozdější evropské 

kultuře. 

Možná proto také stojí za to si položit otázku, na níž sice z naší strany nebude 

jednoznačná odpověď možná, ale jejímuž případnému zodpovězení bychom se do budoucna 

nemuseli striktně bránit, jakkoliv nemusí být zcela akademického charakteru. Mohlo stát za 

Chadrabovým zájmem o orientalismy tedy pouze téma triumfalismu, ikonologická posedlost 

tradicí, díky níž mohl dojít až ke zdrojům v Asii či snad pouhý romantický zájem o cizí 

východní kultury? Vybrat pouze jednu z možných odpovědí by celou věc až příliš 

zjednodušilo stejně tak jako spekulovat o prvotních možných impulzech k tomuto obratu na 

Východ. Přesto však si můžeme dovolit tvrdit, že pro Chadrabu zde platila jistá rovnice, která 
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 CEJP (pozn. 128), s. 237-252. 
442

 Jistou vyjímkou by snad mohlo být Chadrabovo přátelství s íráckým umělcem Mahmoudem Sabrim (1927-

2012), jenž dlouhou dobu v Čechách pobýval, tvořil a k jehož výstavě v Praze roku 1971, která tak prvně 

představila umělcův manifest tzv. kvantového realismu, Chadraba rovněž přispěl krátkým textem. Viz 

CHADRABA, 1971i. Za tuto informaci děkuji prof. Lubomíru Konečnému. 
443

 Autorce práce není známo, nakolik měl např. Chadraba zájem studovat umělecké předměty perské 

provenience uložené v českých sbírkách, zda-li vůbec, byť v několika případech, byl takřka u zdroje. Kondakův 

institut v několika málo ohledech představuje poměrně reprezentativní sbírku takových předmětů, vlastní např. 

kolekci mincí, jejíž zřejmě nejcennější část tvoří 32 stříbrných ražeb sasánovských. K tomu viz Vlastimil NOVÁK 

- Lubomír NEMEŠKAL, Sbírka mincí, in: Hana J. HLAVÁČKOVÁ (ed.), Ze sbírek bývalého Kondakovova institutu. 

Ikony, koptské textilie. Katalog výstavy Národní galerie v Praze (15. února - 16. dubna 1995). Praha 1995, s. 

105-108. 
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nám vykrystalizovala již v kapitole o triumfalismu a napodobivé antitezi: tradice ve spojení 

s triumfalismem u něj vždy dohromady dávají ve výsledku zdroje na Východě. Přišla tedy 

Rudolfu Chadrabovi jako moc velká shoda náhod, že jakýmkoliv triumfálním motivem se 

zabýval, jeho kořeny nalezl pokaždé v předoasijských oblastech? Někdo jiný by se s tím 

možná smířil a jednoduše by konstatoval, že tomu tak skutečně může být, že tyto kořeny je 

naprosto přirozené hledat u nejstarších civilizací doložených na Předním východě. Chadraba 

ale byl ikonologem, archeologická, antropologická a jiná bádání mu mohla toto potvrdit, 

doložit na konkrétním materiálu, ale na ideové rovině, na níž budoval svoje dějiny umění 

především, musel tento fakt domyslet již sám. Orientalismy ho zdaleka nezajímaly v takové 

podobě, v jaké je nacházel již zmíněný Götz Pochat, Jurgis Baltrušaitis nebo, jak si ještě 

ukážeme, také Otto Kurz, tedy jen jako pouhý import, ale spíše opět jako určitá forma 

tradovaného v historickém vědomí dobové společnosti. A i když hovoří o orientálním světě ve 

vztahu ke křesťanskému v jeho aktuálnosti a životnosti,
444

 nelze se ubránit tomu, že 

v křesťanském středověkém myšlení podle Chadraby funguje tento pohanský svět, ať už je 

jakkoliv současný a blízký, opět jako hlouběji zakořeněné myšlenkové schéma archetypální 

povahy, nicméně sociálně a historicky podmíněné, a tudíž je možné opět ho nazvat „typovou 

představou“. Označení Peršané u Chadraby nefunguje plně jako etnická kategorie, nepřemýšlí 

ani tak v geografických termínech, ale v rámci jeho historicko-typologické metody 

představují Peršané a spolu s nimi Arabové, Turci či Tataři jen různé módy jednoho 

rámcového objektu, k němuž se křesťanský subjekt vždy vztahuje, a tím je odvěký pohanský 

nepřítel.
445

 U řady jiných badatelů hledajících kořeny evropské civilizace na Východě ve 

výsledku přeci jen docházelo k blíže neurčitelnému difuzionismu, jenž předpokládal, že 

orientální prvky nějakým způsobem putují a následně „ovlivňují“ evropské umění. Pokud se 

jim už podařilo vystopovat konkrétní cestu, kterou orientalismy do Evropy proudily nebo se 

objevovaly v konkrétních dílech, místech apod., po úspěšném nalezení takovéto cesty je jen 

málo zajímalo, jaký pro to mohl existovat důvod. Jen málo byli také přesvědčeni o tom, že by 

tyto orientalismy představovaly něco jako Warburgovy „formule patosu“, psychologické 

konstanty neustále přežívající, byť třeba izolovaně, v evropské kultuře. Chadrabu také daleko 
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 „Je třeba si uvědomit, že pro křesťanský svět protějškem byl nejenom odkaz pohanské antiky, ale celý 

pohanský svět, tedy také orientální, starší i novější, navíc ještě přitažlivější, barvitější, živě kontaktní, vyzývavý 

až provokativní, stále více dostupný, po mnoha stránkách znepokojivý, evropskému středověku také kulturně 

nadřazený.“ CHADRABA, 1979g, s. 35. 
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 Je jasné, že lze tuto tezi dovést až k samotným psychoanalytickým a antropologickým základům a 

konstatovat, že základem je archetyp nepřítele, jenž obecně existuje v kolektivním nevědomí všech lidí, umění 

pak jen slouží jako magický nástroj použitý proti němu. V různých dobách a místech potom už jen obohacený o 

další významové roviny. Čímž se ale opět vracíme k Janu Białostockému a jeho rámcovým tématům.  
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více zajímal onen „difuzionismus v čase“.
446

  Orientální vlivy, které pozoroval v  evropském 

umění, nemohl odtrhnout od ideje triumfalismu jako formy tradice a klíče k pochopení 

křesťanského umění. Proto, i když jsme se zde pokusili možná poněkud neobratně pojednat a 

uzavřít do samostatných kapitol téma triumfálních a orientálních motivů, musíme mít na 

paměti, že právě tato témata se u Chadraby neustále prostupují a v podstatě je nelze vysvětlit 

jedno bez druhého. 

Pouze ve zkratce jsme zde tedy naznačili paralely mezi Chadrabou a takovými 

osobnostmi evropských dějin umění, jako byl Strzygowski se svými žáky nebo okruh 

Warburgova institutu, a to na základě jejich společného zaujetí kulturami Předního východu, 

abychom tak dokázali, že ono Chadrabovo motto: „Za vším hledej Peršany.“ nebylo 

v evropském kontextu tak velkou anomálií, jak by se možná mohlo zdát a odůvodňovat jí 

pouze snahou zavděčit se tehdejší politické ideologii razící heslo „Se Sovětským svazem na 

věčné časy a nikdy jinak.“, jak se někteří domnívají, by bylo přece jen poněkud zavádějící. 

Lze tedy potom tato Chadrabova stanoviska interpretovat v prostředí českého dějepisu umění 

ještě jiným způsobem? Pokud se vrátíme k již nadhozenému tvrzení o tom, že Chadrabu je 

třeba chápat jako Strzygowského následovníka ve sporu Orient oder Rom, můžeme se snáze 

přesunout také na českou půdu o něco hloub do minulosti, kde se již od dob vydání 

Strzygowského knihy tato polemika řešila více než živým způsobem.  

Na vídeňské univerzitě bylo možno pozorovat dva soupeřící tábory. Na jedné straně 

stál Josef Strzygowski, jenž roku 1901 právě vydal svou knihu Orient oder Rom,
447

 v níž se 

přihlásil k východním zdrojům křesťanského umění a na straně druhé tu byl Franz Wickhoff, 

v jehož studii věnované rukopisu vídeňské geneze, Die Wiener Genesis (1895) vysvítá 

názorové stanovisko zcela opačné, jehož se přirozeně držel i Max Dvořák. Stejně tak i 

v prostředí českého dějepisu umění, kam doléhal spor vídeňské školy, proti sobě vyrostly dva 

antagonistické tábory, které tu samou otázku vztáhly přímo na české umění a jeho původ. Pod 

modifikovanou formulací Západ nebo Východ?
448

 ji zde pak za přispění specifik výlučně 

českých v návaznosti na budování nového československého státu a sílící nacionální politiku 

dále rozvíjely takové osobnosti českého dějepisu umění, jako byl na jedné straně Vojtěch 

Birnbaum, jenž se ve své práci o ravennské architektuře postavil na stranu okcidentalistů, a na 
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 „Teorie vlivů ve své holé abstrakci snadno upadá do primitivních biologismů. Tak jako se šíří bakteriová 

nákaza pouhým dotykem, tak by se např. Evropa občas „nakazila“ orientálním vkusem a naopak. Teorie 

společného základu je obezřetnější.“ CHADRABA, 1977b, s. 10. 
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 Josef STRZYGOWSKI, Orient oder Rom? Beiträge zur Geschichte der Spätantiken und Frührchristlichen 

Kunst, Leipzig 1901. 
448

 Polemika, jež byla pod tímto titulkem vedena v dobových časopisech Volné směry a Umělecký list. K tomu 

viz HLOBIL, Polemika Floriana Zapletala s Vojtěchem Birnbaumem o směřování českých dějin umění po vzniku 

Československé republiky, in: Florian Zapletal. Život a dílo. Sborník příspěvků z konference Muzea 

Komenského v Přerově, p. o. 18.-19. října 2005, Přerov 2006, s. 151-155. 
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straně druhé Florian Zapletal s Jaroslavem Nebeským jako odpůrci vídeňského, z Říma 

odvozovaného europocentrismu.
449

 Byl tu také ale již zmíněný a stále ještě vlivný profesor 

Karel Chytil, který rovněž platil za opak metod a tradic propagovaných odchovanci vídeňské 

školy. I on se zabýval východními vlivy.
450

 Jeho studie o typu sv. Václava na pečeti 

univerzity Karlovy
451

 nebo o Závišově kříži
452

 sledovaly obšírněji byzantské inspirace ve 

zdejším středověkém umění, aniž by se však dále zabývaly důvodem přebírání těchto motivů. 

Studium byzantské kultury a umění pak nalezlo v českém prostředí živnou půdu zejména 

prostřednictvím Kondakovova ústavu (Seminarium Kondakovianum). Právě na Chytilovo 

pozvání přijal na začátku 20. let 20. století Nikolaj Pavlovič Kondakov (1844-1925), přední 

byzantolog a znalec starého ruského umění místo mimořádného profesora na Karlově 

univerzitě a po jeho smrti založená vědecká instituce nesoucí dále jeho jméno jako svého 

duchovního otce pokračovala ve studiu nejenom byzantské, ale také východoevropské kultury 

a rovněž umění Blízkého východu a pozdní antiky.
453

 Jevilo by se potom tedy jako logické, že 

tendence nalézat ve starším českém umění východní vlivy, bude za přispění takových 

institucionálních základen, jako byl Kondakův institut nebo posléze založený mezinárodní 

byzantologický časopis Byzantinoslavica, který se věnoval byzantsko-slovanským vztahům 

v co nejširším kontextu, o to snazší a přirozenější.   Kondakův institut však přes všechnu svou 

výjimečnost a erudovanost zůstával poněkud izolovaným a úzce vymezeným kroužkem 

převážně zahraničních odborníků, v českém prostředí navíc ze všech stran obklopený 

Rieglovými a Dvořákovými žáky. Považovat Byzantskou říši, která platila ve sporu Orient 

oder Rom jako protiváha Římu a jako zprostředkovatelka pozdně antických tradic 

přicházejících do středoevropského prostoru z té druhé - východní strany, za rovnocenný 

zdroj naší národní historie vedle západořímských vlivů se tak dařilo jen částečně, nicméně i 

přesto byzantsko-slovanské umění zůstávalo důležitým zdrojem zejména pro bádání v oblasti 

o velkomoravském umění, otázce Sázavského nebo Emauzského kláštera či obrazů českých 

                                                      
449

 K tomu viz Marta FILIPOVÁ, Between East and West. The Vienna School and the Idea of Czechoslovak Art, 

in: Journal of Art Historiography 8, 2013. [cit. 10.11.2013].  Dostupné z: 

http://arthistoriography.files.wordpress.com/2013/06/filipova.pdf. 
450

 Karel Chytil několikrát zdůrazňoval, že český dějepis umění musí obrátit svůj zájem na umění Východu, 

zejména Byzancie, vadila mu dosavadní závislost oboru na dějinách umění reprezentovaných vídeňskou školou. 

Viz „…Vybaviti se ve vědě a její aplikaci a praksi ze šablony a uniformy německé, zejména vídeňské, zdá se mi 

býti těžším problémem a úkolem, než proměna uniformy, výcviku a vojenského ducha našich legionářů. Snad i to 

půjde.“ Karel CHYTIL, O příštích úkolech dějin a historiků umění v československém státě, in: Naše doba. Revue 

pro vědu, umění a život sociální XXVI, 1919, s. 764. K tomu také HLOBIL (pozn. 448), s. 151. 
451

 Karel CHYTIL, Typ sv. Václava na pečeti university Karlovy a ve Viatiku Jana ze Středy a jeho deriváty, in: 

Památky archeologické 36, 1928-30, s. 201-219.  
452

 Karel CHYTIL, Kříž zvaný Závišův v pokladu kláštera ve Vyšším Brodě v Čechách, Praha 1930. 
453

 Jiří ROHÁČEK, Archeologický institut N. P. Kondakova a jeho archiv, in: HLAVÁČKOVÁ (pozn. 443), s. 19-22. 

http://arthistoriography.files.wordpress.com/2013/06/filipova.pdf
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madon a dalších.
454

 Tuto linii jdoucí od Kondakova přes jeho následníka Nikolaje Lvoviče 

Okuněva (1886-1949) reprezentoval pak ještě zejména Josef Myslivec (1907-1971), jenž se u 

nás v dobách paradoxně nepřejících ani takovému bádání, které dokládalo spřízněnost 

s východními Slovany, stal předním znalcem východokřesťanského umění.
455

  

I pro Rudolfa Chadrabu Byzantská říše představovala onu nositelku pozdně antických 

tradic, zároveň také nejbližší spojnici s východním pohanským nepřítelem, jehož vlivům byla 

neustále vystavena, a proto je vstřebávala v nejvyšší možné míře.
456

 Navíc přirozeně 

byzantské umění bylo zároveň i onou přední nositelkou reprezentativních a triumfálních 

významů, což Chadrabovi dokládala samotná symbolika kříže jako korouhve či vlajky vítězné 

Byzancie. Potvrzovali mu to i studie zahraničních odborníků, zejména Andrého Grabara, 

který často hovořil o „sémantice triumfu“. Ikonografii byzantského imperiálního umění, do 

níž spadaly motivy vítězného kříže, či zobrazení imperátora vítězícího nad pohanem ad., se 

pak Grabar věnoval jako nikdo jiný.
457

 Avšak triumfální symbolika, jejíž kořeny jsou 

neoddělitelně spjaty také s rituálem, jak jsme se na to snažili v předchozích kapitolách jen 

v náznaku upozornit, souvisí také s liturgií, jež velmi zjednodušeně a neteologicky řečeno, 

není ničím jiným než právě křesťanským rituálem, a pro niž zejména Josef Myslivec měl 

neobyčejné pochopení a byl u nás zřejmě ve své době historikem umění s největším vhledem 

do této problematiky.
458

 Ve vztahu k Chadrabově teorii antitetické nápodoby či řecko-perské 

antiteze si zde zaslouží být proto zmíněno i jeho stanovisko spolu s názory dalších českých 

badatelů, již se nějakým způsobem vyjadřovali k problému vlivu byzantinismů v českém 

středověkém umění.
459

 Myslivec uvažoval v dialektice poněkud jinak definované, kterou lze 

nicméně chápat obdobným způsobem jako Chadrabovu antitetickou dvojici křesťan versus 

pohan. Myslivec tu hovoří o křesťanovi latinské církve a o křesťanovi církve východní, tedy 

ortodoxní. Vztahy mezi nimi vidí pak natolik vyhroceně, že pro něj v podstatě není ani 

možné, aby umělci ze dvou těchto odlišných „církevních táborů“ přebírali ikonografické 

                                                      
454

 O přístupu k Byzancii v českém prostředí a o byzantologickém bádání, navíc s dosti bohatou a recentní 

literaturou k dané problematice, viz BALCÁREK (pozn. 378), zejm. kap. Shrnutí výsledků práce, s. 133-139. 
455

 Jana H. HLAVÁČKOVÁ, Josef Myslivec and His Catalogue of Icons from the Collection of the former N. P. 

Kondakov Institute in Prague, in: Josef MYSLIVEC, Catalogue of Icons from the collection of the former N. P. 

Kondakov Institute in Prague, Prague 1999, s. 7; HLAVÁČKOVÁ, Myslivec, Josef, in: HOROVÁ (pozn. 26), s. 544-

545.  
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 K tomu viz Yuri STOYANOV, Defenders and Enemies of the True Cross. The Sasanian Conquest of Jerusalem 

in 614 and Byzantine Ideology of Anti-Persian Warfare, Wien 2011. 
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 André GRABAR, Ľempereur dans l’art byzantin, London 1971, zejm. kap. La Victoire, s 31-84, ke kříži jako 

nástroji imperiálního vítězství, s. 32-39; ke kompozici císaře porážejícího démona či barbara, s. 43-45. 
458

 Viz Jana HLAVÁČKOVÁ: Myslivec, Josef, in: HOROVÁ (pozn. 26), s. 544. 
459

Myslivcův postoj k vlivu byzantinismů v  české gotice osvětluje také Petr Balcárek, a to i s poukazem 

k Chadrabově teorii. Viz BALCÁREK (pozn. 378), s. 135, 139. 
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motivy jeden od druhého.
460

 Přesto však dochází k závěru, že ve výtvarném umění, které se 

podobnými pravidly takto vědomě neřídí, jsou takové vlivy docela dosti možné a na 

konkrétních památkách (Březnická madona) doložitelné.
461

 Co je pak pro nás důležitější – 

pokud má uvést nějaký důvod, proč k tomu navzdory výše uvedenému tvrzení dochází, 

spekuluje o možnosti přebírání byzantinismů ze strany nižších společenských vrstev, 

vyznačujících se konzervativním vkusem.
462

 Je tedy evidentní, že v tomto pohledu jsou teorie 

Myslivcovy a Chadrabovy dosti rozporné, pokud zdroje zájmů o přebírání prvků z Východu 

do českého uměleckého prostředí vidí první z badatelů v okruhu dvorském, iniciovaném 

panovníkem a jeho imperiálními zájmy a druhý z nich naopak u společensky nižších tříd, 

dvorskému vkusu více než vzdálených. O něco méně výrazný rozpor nalezneme mezi 

Chadrabou a Myslivcem také v jejich pohledu na sběratelství Karla IV.,
463

 avšak v  otázkách 

ikonografických se naopak Myslivec s Chadrabou ve svých teoriích velmi dobře doplňovali, 

zejména tam, kde oba, způsobem docela objevným na poměry českého dějepisu umění, 

spojovali politickou rovinu výkladu obrazu s teologickou, právě proto, že si dobře 

uvědomovali jejich nezbytnou provázanost v ideovém světě středověkých vládců.
464

  

Podobně jako Myslivec či Chadraba se otázkou byzantských vlivů a zdůvodněním 

jejich přetrvávání v české malbě zabýval i Jaroslav Pešina, a to už v polovině 60. let,
465

  byť 

tato jeho stanoviska jsou dnes nahlížena jako politicky poněkud tendenčně zabarvená.
466

 

S odvoláním na Alberta Kutala a jeho teorii o tom, že byzantinismy v českém umění 

přetrvávají díky lidové vrstvě a v tomto smyslu představují jakousi idealistickou reakci, také 

zároveň dosvědčil, že jejich šíření bylo podporováno panovníkovým okruhem, a že tedy chtěl 

                                                      
460

 „Pro ně byl onen ‚druhý‘ duchovním cizincem a nepřítelem víry. Proto by bylo nemyslitelné cokoliv od něho 

přijmout, znamenalo by to sblížit se s onou druhou, prokletou oblastí. Tak vypadají předpoklady odvozené ze 

situace církevně-historické. Nelze jim upřít i pro oblast uměleckohistorickou hodnotu jakési generální linie, ale 

těžko naopak zavřít oči před svědectvími o porušování této linie tam, kde politické nebo geografické podmínky 

vytvořily předpoklady duchovní symbiózy. A je to právě zase oblast výtvarného umění, která uchovala nejvíce 

dokladů o tomto zákonu života, moudřejším než bylo tvrdé slovo církevních právníků.“ Josef MYSLIVEC, Gotika 

a Byzanc, in: Umění XVIII, 1970, č. 4, s. 333. 
461

„ Proti této náboženské situaci stojí nepopiratelná skutečnost tohoto umění, jehož díla jsou na první pohled 

pravým opakem toho, co bylo právě řečeno, svědectvím o těsném kontaktu těchto dvou světů, jinak řečeno: jeden 
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aby hrdý a nesnášenlivý latinský klerus dopustil, aby se jeho katoličtí věřící dopouštěli jakési  communicatio in 

sacris v oblasti malířství se schismatiky?“ MYSLIVEC, idem, s. 342. 
462

 MYSLIVEC, idem, s. 343. 
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 K tomu viz BALCÁREK (pozn. 378), s. 135; MYSLIVEC, idem, s. 344. 
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 Chadrabovu interpretaci výjevu v nadpraží Kaple sv. Kateřiny na Karlštejně jako Vyvýšení kříže, nikoliv jeho 

adorace, Myslivec spolu s Boušem přijímá jako nejpravděpodobnější výklad scény. Josef MYSLIVEC - Zdeněk 

BOUŠE, Sakrální prostory na Karlštejně, in: Umění XIX, 1971, č. 3, s. 282. Chadraba se zase ztotožnil s Boušeho 

a Myslivcovou tezí o zobrazení císařského páru před trůnící madonou s dítětem ve výklenku nad menzou oltáře 

v téže kapli jako s tzv. homagií, slibem věrní lenosti, obecně tedy udílením pozemské vlády. Viz např. 

CHADRABA, 2000b, s. 40. 
465

 PEŠINA (pozn. 287), s. 29-35. 
466

 K tomu opět BARTLOVÁ (pozn. 385), s. 34-35. Stejně tak Jan KLÍPA, Tradice českého myšlení o krásném slohu 

a Karel Stejskal, in: V zajetí středověkého obrazu. Kniha studií k jubileu Karla Stejskala, Praha 2011, s. 101-102. 
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samotný Karel IV. této lidové zbožnosti vyjít vstříc a „hrát na slovanskou notu“.
467

 Opět se tu 

tedy setkáváme s tezí o jakémsi podchycení slovanského povědomí u obyvatelstva českých 

zemí prostřednictvím byzantizujících výtvarných znaků,
468

 se kterou operovali ale i další čeští 

historici umění, dále pak zejména Karel Stejskal,
469

 který s Rudolfem Chadrabou tvořil 

v rámci tzv. pražské ikonologické školy nedostižný tandem zejména co se nalézání (u 

Stejskala) a odůvodňování (u Chadraby) podílu byzantské kultury na umění českých zemí 

týče. Tendence vidět v Karlu IV. panovníka neobyčejně citlivě reagujícího na vše, co bylo 

spjato s dějinnými tradicemi českých zemí, je vůbec určitým markantním rysem české 

ikonologické školy a není teď naším záměrem zde blíže tento problém osvětlit, ač by si to do 

budoucna zajisté zasloužil. Konstatujme zatím tedy jen, že snahy nalézt přímé spoje mezi 

Byzancií a českými zeměmi byly po válce v české kunsthistorii víceméně standardním jevem 

bez ohledu na to, v jaké míře to mohlo souviset s tehdejší politizací dějin umění.
470

  

A ještě jeden příklad z řad českých historiků umění zajímavým způsobem dokreslující 

jinak možnou fascinaci předovýchodními kulturami, jak byzantskou, tak i perskou. Pokud již 

bylo obrazně řečeno, že Rudolf Chadraba svého Peršana vlastně nikdy nepotkal, čímž chceme 

říci, že svou vysněnou perskou paridaezu nikdy nenavštívil, je případné se zmínit, že naopak 

Václav Mencl toto štěstí měl a v roce 1973 se mu podařilo do Íránu přeci jen zavítat.
471

 Ještě 

důležitější je však to, že ono setkání s tisíciletou perskou kulturou se zřejmě neobešlo bez 

následků, což v případě Mencla, už tehdy se zabývajícího typem architektury, jejíž zdroje 

bylo možné vyvodit snáze z východních oblastí,
472

 znamenalo, že v otázce Orient oder Rom 

zaujal o to spíš stanovisko orientální.
473

 Původ byzantské architektury pak našel a odvodil 

z perských staveb, které samotné nejsou nikterak „původu římského, nýbrž orientálního, 

mezopotámského.“
474

 Osobní setkání se starobylou a tisíciletou kulturou Persie a Malé Asie 

tedy v Menclovi vzbudilo takový zájem, že se rozhodl znovuvzkřísit již poněkud zašlou 

polemiku orientalistů a okcidentalistů, tak jak ji roku 1901 vyvolal vydáním své knihy Josef 

Strzygowski, aby došel k závěru, že křesťanské umění nelze nadále jednoznačně vyvozovat 
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 PEŠINA (pozn. 287), s. 33. 
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 Pešina souhlasí také s Worringerem, ačkoliv upozorňuje na jeho příliš psychologizující a rasově biologizující 
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 K tomu kriticky KLÍPA (pozn. 466), s. 107. 
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 K tomu opět BARTLOVÁ (pozn. 385), s. 101-102; 107;  BARTLOVÁ (pozn. 37). V polemice k ní zejm. Ivo 

KOŘÁN, Ad: Milena Bartlová, Popelčiny bílé ruce, in: Bulletin UHS 20, 2008, č. 1, s. 13-14; nebo HLOBIL (rec.), 

Milena Bartlová. Naše, národní umění. Studie z dějepisu umění, in: Umění LVIII, 2010, č. 3, s. 255-256. 
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 Menclovi se této příležitosti dostalo v rámci již zde zmíněného projektu tvůrčí skupiny SCARS. K tomu zde 

pozn. 383, s. 108.  
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 Zejména slovenská a zakarpatská lidová dřevěná architektura, také proto, že se této oblasti věnoval 

Strzygowski a jeho žáci. 
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 Václav MENCL, O původu byzantské architektury, in: Umění XXIII, 1975, č. 5, s. 418-437. 
474

 MENCL, (pozn. 473), s. 422. 
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pouze ze zdrojů umění římského. Přímý styk s památkami na území Malé Asie a Íránu tak 

Menclovi přinejmenším rozšířil obzory a umožnil mu vidět danou problematiku novýma 

očima. Tato svá nová stanoviska pak Mencl předložil ve studii O původu byzantské 

architektury z roku 1975, kde zajímavým, ačkoliv z vědeckého pohledu dneška spíše 

problematickým, způsobem uvedl určité dogmatické křesťanské otázky ve vztah s budováním 

architektonického prostoru.
475

 Nicméně tyto Menclovy ať už technicko-vývojově, nebo 

dogmaticky odůvodněné závěry byly Chadrabovi zase a jen důsledkem všemocně působící 

napodobivé antiteze.
476

 Dokládají však zajímavým způsobem, že starobylá perská kultura 

představovala i pro historiky umění ať už na té ideové či senzuální úrovni pozoruhodného 

činitele, který mohl způsobit i jistý obrat ve stanoviscích a směru jejich bádání. Setkání 

s tisíciletou tradicí, jíž byla perská říše ztělesněním, se ukázalo být pro některé doslova 

zážitkem ve smyslu mysterium tremendum. O to pozoruhodnější se jeví pak to, že u Chadraby 

k tomu došlo víceméně jen na základě racionálního domýšlení síly a moci tradice bez 

možnosti skutečného setkání s díly, v nichž se tato tradice vyjevovala. 

Přejímání perských motivů je tedy v Chadrabově teorii třeba chápat vzhledem k výše 

uvedenému výhradně ideově, a to i když si pomáhá typologickými srovnáními, která mohou 

tento fakt při nepozorném čtení poněkud zastírat a budit dojem zjednodušených formálních 

komparací. Kdyby totiž Chadraba chtěl sledovat pouze perské vlivy se vším všudy a bez 

zdůraznění oné tradice, kterou pro něj Persie jako místo zrodu ideálního obrazu imperátorství 

a utopické světovlády nad světem ztělesňovala, jistě by sáhl po nepoměrně jistějších 

příkladech, dokládajících přímé „česko-perské vazby“. V prostředí českých zemí byl 

prokazatelný přímý vliv Persie přinejmenším v několika málo případech. Zmiňme alespoň 

jeden z nich, o němž Chadraba velmi dobře věděl,
477

 přesto ho tento fakt ponechal docela 

chladným, právě proto, že tradice v něm hraje jen nevýznamnou roli. Vztahy mezi pražským 

dvorem císaře Rudolfa II. a perským dvorem šáha Abbáse I. ve své přednášce na 

mezinárodním sympoziu z roku 1965 věnovaném sbírkám Obrazárny Pražského hradu 

zevrubně doložil již Otto Kurz a publikoval následně v časopisu Umění.
478

 Důkladně 

zmapoval diplomatické vztahy mezi Persií a císařským dvorem v Praze na počátku 17. století 

na základě písemných a výtvarných pramenů. Kurzova studie tak byla kulturně-historickou 

sondou, jež blíže ozřejmovala to, jakým způsobem se dostávaly umělecké předměty do 
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476

 CHADRABA, 1977b, s. 12-13. 
477

 CHADRABA, 1966f, s. 165. 
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Rudolfových sbírek, jaké místo v nich zastávaly a vůbec jakého charakteru tehdejší vztahy 

mezi Persií a císařským dvorem byly, což samozřejmě byly poznatky důležité i z pohledu 

Chadraby, ale Kurz je tehdy dokládal převážně na základě historicky doložitelných zpráv o 

těchto kontaktech, inventářů apod., jen málo z děl samotných a z jejich námětů. Nebyla tedy 

žádnou ikonologicko-typologickou studií. Důvodů, proč dokládání orientalismů tohoto typu 

Chadrabu příliš nezajímalo, může být více. Mohl v tom svou roli sehrát i fakt, že Rudolfovu 

sběratelství se přičítal charakter intimní, a byl tak považován za sběratele renesančního a 

novověkého typu, zatímco Chadrabu většinou zajímalo takové sběratelství, jež vyjadřovalo 

programové státnické vize, tak, jak se to snažil dokládat u Karla IV. Míra reprezentativnosti 

by se v Rudolfově případu tak poněkud umenšovala a s tím v přímé úměře také logicky 

triumfální symbolika. Pojmy jako reprezentace a politika však často stály právě v popředí 

Chadrabova zájmu a byly pro něj vždy přitažlivější z důvodu odvozování obecnějších rysů 

pro celá období než intimní a soukromá potěcha jednotlivců. V případě rudolfínského umění 

se nicméně dostávaly do popředí také kvality a charakter tohoto druhého pólu. To však 

neznamená, že by Chadraba neprojevil také zájem o dobu rudolfínskou a její umění, jak 

dokládá jeho studie Die Gemma Augustea und die rudolfinische Allegorie.
479

 Tento zájem ale 

sahal opět jen tam, kde mohl odhalit sílu tradice, jež poutala imaginaci umělců.
480

 Ne všem 

byl ale tento Chadrabův zájem zcela a vždy zřejmý, a to dokonce ani Karlu Stejskalovi, když 

se pak například podivoval nad tím, že Chadraba nebyl ochoten věnovat „dostatečnou 

pozornost nejmasovějšímu přesunu řeckého a nepochybně i orientálního umění do Čech, 

k němuž došlo roku 1164 po vítězství Vladislava nad byzantským císařem Manuelem 

Komnenem, od něhož český král získal takové množství nádob zlatých a stříbrných, drahého 

kamení, vyšívaného hedvábí, rozmanitých rouch atd., že musel odvážet kořist na vozech!“
 481 

 

Dovolme si tedy vyslovit hypotézu, že Chadrabův zájem o orientalismy nebyl zcela 

tak povrchního rázu. Důvody, proč dospěl se svým bádáním až na Východ, nespočívaly 

v jeho primárním zaujetí pro orientální kultury a na základě toho pak v úsilí dokazovat, že 

takové paralely jsou skutečně možné. Chadraba tak možná chtěl pouze o něco dál posunout 

hranici, k níž v uměleckohistorickém hledání těchto kořenů došlo. Následníci zejména 

Panofského daleko spíš než Warburgova dřívějšího okruhu zde víceméně setrvali, aniž by 

chtěli hledat kořeny evropských tradic hlouběji v minulosti, kde se přirozeně dějepis umění 
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musí opřít již o zcela jiné disciplíny a prameny, než jsou ty literární. Chadraba, ať už se mu to 

v některých případech povedlo více, v některých méně, nicméně takovou snahu měl a byl 

přesvědčen o tom, že kulturou starověkého Říma nebo Řecka toto hledání zdaleka nekončí. 

V podstatě tak věřil v sílu tradice jako nikdo jiný, tato víra však, ostatně jako každá jiná, často 

neznala své limity a tak se stalo, že jeho závěry někdy vyzněly v poněkud fantaskní hypotézy. 

Domníval se, že je možné doložit kořeny evropské civilizace, jejíž počátky jsou dnes již se 

samozřejmostí nalézány v oblasti Předního východu, za pomocí typosémantických srovnání 

výtvarného materiálu, a že snad také v základu evropské civilizace, jejíž výhradní ideologií se 

stala později křesťanská víra, je jakási touha tyto kořeny nalézat, nebo se k nim vracet – proto 

hledání Pozemského ráje a s ním spojená myšlenka ideálního vládce, proto apokalyptická či 

profetická tématika. To vše mělo své předobrazy na Východě a tam je také Rudolf Chadraba 

hledal. Chadraba tedy nebyl zaujat ani tak perským, arabským nebo byzantským uměním a 

jeho výtvarnou stránkou, byl zaujat motivy a idejemi, u nichž předpokládal, že zde mají svůj 

původ. Závěrem lze snad jen jako jisté klišé, ale přece jen dodat, že vzájemná komunikace 

mezi východními a západními kulturami se dnes více než kdykoliv předtím jeví jako zcela 

aktuální téma napříč nejenom humanitními disciplínami.
482

 A jestliže se Rudolf Chadraba cítil 

být zodpovědný za to nacházet pro evropskou kulturu její jisté motivace v kulturách 

orientálních, můžeme možná poněkud fantaskně, i když myslím nikoliv zcela bez důvodu, 

předpokládat, že také misky vah se budou pomalu vyvažovat, a naopak v budoucnu to mohou 

být zase orientální země, které projeví svůj zájem studovat evropské tradice a motivy, jejichž 

napodobováním a přehodnocováním dospěly ke své současné identitě.
483
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12. RUDOLF CHADRABA A METODA IKONOLOGIE V ČESKÉM DĚJEPISU UMĚNÍ 

 

Na úvod této kapitoly by se možná slušelo začít obecnějším představením ikonologie 

jako metody,
484

  jež se snaží o hlubší významový rozbor uměleckých děl. Alespoň bychom si 

tak v základu nastínili, s jakým modelem Rudolf Chadraba vlastně pracoval a proč se 

opravňujeme ho zde nazývat ikonologem. Psát však obecně o ikonologii v době, kdy už dávno 

není onou atraktivní metodou
485

 a kdy jí byly také věnovány celé stohy papírů, jež by zaplnily 

nejednu polici odborné uměleckohistorické knihovny, se zdá být tak trochu sisyfovskou prací. 

Proto zde nebudeme dlouze rozvádět obecné principy, jimiž se ikonologická metoda 

vyznačuje a liší od jiných uměleckohistorických interpretačních přístupů k výtvarnému dílu. 

Zcela postačí, budeme-li se věnovat uměleckohistorickému přístupu samotného Rudolfa 

Chadraby, z něhož základní a nejdůležitější rysy ikonologie zřetelně vyplynou, a to nejenom 

proto, že se Chadraba jako jeden z prvních historiků v českém dějepisu umění k této metodě 

přihlásil. Ostatně ono proklamování ještě zdaleka nic neznamená, ale protože byl skutečně 

jedním z mála, kdo se jí od samých počátků programově držel, věnoval jí několik svých 

zásadních teoretických statí
486

 a také, a to zejména, na rozdíl od mnoha jiných, ji nevnímal jen 

jako doplňkovou metodu ke  stylově-formální analýze. Ikonologie pro Rudolfa Chadrabu, a to 

i když se dobře seznámil s ledaskterými uměleckohistorickými metodami a modely, 

znamenala ve výsledku jedinou možnou cestu, kterak přistupovat k uměleckému dílu. Že 

takový přístup v tuzemské historiografii umění byl spíše výjimkou, lze zřejmě odůvodnit 

vícero způsoby. Jako jeden z nich se zatím nabízí již tolikrát proklamovaná tradice vídeňské 

školy dějin umění, které zde nechceme za každou cenu a vždy přisuzovat roli demiurga, 

nicméně i zde musíme připustit, že sehrála zřejmě důležitou roli.  

Datovat samotné počátky ikonologické metody bývá stejně tak těžké, ne-li těžší, jako 

její samotná definice.
487

 Její nástup může ohlašovat jak Iconologia Cesara Ripy (1593), stejně 

tak jako můžeme její jisté zárodky spatřovat už v samotných ekfrázích.
488

 Za startovací čáru 
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tzv. moderní či kritické ikonologie však obecně bývá považován kontextuální přístup Abyho 

Warburga, na němž budoval od začátku 20. století svoji Kulturwissenschaft nebo také slovy 

Hanse Beltinga „antropologii obrazu“.
489

 Zároveň se ale také ukazuje, že ikonologie uchopená 

každým z historiků umění může nabývat docela specifických podob a dnes by se opět dala 

vyskládat minimálně do několika polic celá řada studií, které nalézají rozdíly mezi ikonologií 

Warburgovou a ikonologií jeho následovníků, kteří se od něj v nemálo případech dosti 

vzdálili.  Můžeme zde tedy hovořit stále o jedné a téže metodě?  

V našem případě si nebudeme komplikovat výklad tím, že bychom detailně mapovali 

vývoj ikonologie od jejích výše zmíněných možných počátků. Postačí, navážeme-li na její 

cesty od dob o něco málo pozdějších, kdy se teprve po druhé světové válce Panofského pojetí 

výkladu vnitřního významu obrazů stalo onou celosvětově určující metodou v rámci 

uměleckohistorického bádání, jakkoliv víme, že její základy položil již v první polovině 30. 

let.
490

 O co nenápadnější se jevilo být vystoupení ikonologie na světlo uměleckohistorického 

světa na počátku těchto předválečných let, s o to větší odezvou se pak setkala v letech, kdy 

Panofsky přesídlil za oceán.
491

 Byla to jím definovaná metoda, založená na třístupňovém 

schématu spočívajícím v předikonografickém popisu (pseudoformální analýze), 

ikonografickém rozboru a výsledné ikonologické interpretaci,
492

 jejíž rozšíření a následně také 

světový význam ji od 2. poloviny 20. století vydobyl právě Panofsky, vzešlý z okruhu 

Warburgových pokračovatelů. Pokud se tedy měla v prostředí českého dějepisu umění 

nějakým způsobem prosadit ona stále populárnější ikonologie, dalo by se čekat, že tomu tak 

bude skrze studium Panofského a skrze rozvíjení jeho interpretativní ikonografie.  

Není zde prozatím nutné věnovat hlavní prostor poněkud „žabomyšímu“ sporu o tom, 

kdo představoval onu první osobu, jež se zasloužila o „zrod ikonologie“ v rámci české 

uměleckohistorické disciplíny.
493

 Prozatím si vystačíme s tím, že budeme její cestu do 

tuzemského prostředí sledovat skrze osobu jedinou a tou překvapivě nebude nikdo jiný než 

Rudolf Chadraba. Ať už mu plně přiznáme zakladatelskou roli či nikoliv, nebo bude-li se 

muset s jinými o ni dělit, není pochyb o tom, že tak intenzivním způsobem jako on zde u nás 
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v podstatě „čistou ikonologii“ nikdo neprovozoval. Také proto, že v českém prostředí (a 

samozřejmě nejenom v něm) byla ona „čistá ikonologie“ často něčím krajně podezřelým, 

jakousi sfingou, která mnohé historiky mohla svůdně lákat a přivádět na scestí, zejména 

pokud se jejím svodům plně oddali.
494

 Přitom však byl to skutečně Erwin Panofsky, ono 

ztělesnění kanonizované ikonologie, které platilo Chadrabovi za největší autoritu, vzor či 

výchozí bod v dalším rozvíjení jeho vlastní metody? Pro uspokojivé zodpovězení takovéto 

otázky se musíme vrátit zpět na přelom 40. a 50. let, kdy Rudolf Chadraba nastoupil svá 

studia na olomoucké univerzitě a kde měl možnost seznámit se s řadou pro něj neobyčejně 

inspirativních osobností, jež svým způsobem měly také vliv na to, jak svou ikonologii 

promýšlel a po následném seznámení se s Panofského dílem také dále modifikoval.  

V padesátých letech, kdy proběhla násilná transformace olomouckých fakult spolu s 

jejich obory, kdy filozofická fakulta zanikla a tyto obory se včlenily do fakulty společenských 

věd nově vzniklé Vysoké školy pedagogické, byl vedoucím jedné z těchto kateder i Karel 

Janáček (1906-1996), klasický filolog, jeden ze světových znalců díla Sexta Empirica, jehož 

šíře zájmu byla značně veliká, sahající od bohemistiky, přes baltistiku, etruštinu až k latinské 

gramatice a filozofii.
495

 Prostřednictvím Janáčka, jenž tehdy na univerzitě zřejmě zásadním 

způsobem přispíval k plodné mezioborové komunikaci mezi uměnovědnými a filologickými 

obory, se Rudolf Chadraba měl poprvé možnost seznámit s metodou ikonologie, když mu 

Janáček poskytl „převzácné svazky přednášek hamburské skupiny badatelů kolem Abyho 

Warburga.“
496

 A v tu samou dobu to byly také již právě Cejpovy semináře „rozboru 

uměleckých děl“, jichž se Chadraba pravidelně účastnil a kde dospěl ke svým prvním 

ikonologickým analýzám. Je tedy evidentní, a již to zde jednou bylo řečeno, že v pozadí 

Chadrabovy metody ani tolik nestály uměleckohistorické semináře Richterovy či estetické 

semináře Markalousovy, ale byli to zejména filologové a literární vědci, kteří mu ukázali 

možné způsoby, jak přistupovat k rozboru uměleckého díla, ať už toto dílo bylo povahy 

literární anebo čistě vizuální. Byla to však také doba, kdy Chadraba Panofského metodu 

interpretativní ikonografie vlastně ještě vůbec nepotřeboval a vystačil si s  metodou, jíž tak v 

podstatě přebral výhradně z literární teorie a historie, založené na principu alegorie, 
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s Cejpovým důrazem na konkrétní, nejčastěji historicko-politickou významovou vrstvu. Proto 

se také Chadrabův a Panofského přístup vždy poněkud lišil. Tak už od počátku 60. let u nás 

Chadraba patřil jak mezi první výrazné představitele a obhájce ikonologie jako svého 

hlavního interpretačního zdroje, tak také mezi ty, kteří prvně byli schopni konstruktivním 

způsobem Panofského metodu kritizovat a to v době, kdy zde ještě ani samotná ikonologie 

nebyla plně zakořeněná a také teprve ve světě ji čekala následná kritická odezva. 

Chadrabovým výchozím bodem byla interpretace díla jako alegorického celku 

s několika významovými rovinami, jež jsou v něm přirozeně obsaženy téměř vždy a současně. 

K tomuto závěru nedošel postupným zhodnocováním Panofského metody a nalézáním jejich 

nedostatků. Protože ale pracoval daleko dříve s Cejpovou metodou, která kladla důraz na 

konkrétní dobový význam, muselo mu v Panofského výrazně humanisticky založeném typu 

ikonologické metody, jež byla vůči sociálním dějinám, jak někteří tvrdí, ne-li přímo 

nepřátelská, tak alespoň lhostejná, něco chybět již od samých začátků, kdy se s ní 

seznamoval. Panofského ikonologie vzešlá z jeho bytostně humanistického zaměření se 

nejlépe uplatnila v italském renesančním umění, kde našla svou úrodnou půdu a na základě 

toho se víceméně stala téměř variantou novoplatonismu.
497

 V jejím uplatnění při rozboru 

uměleckých děl odlišných období i oblastí pak docházelo často ke zcestným nebo ne zcela 

vyhovujícím interpretacím. I tohoto problematického momentu metody si Chadraba již 

v padesátých letech musel všimnout. Skvěle to pak ilustruje jím učiněný ikonologický rozbor 

„à la Panofsky“, jenž je sám o sobě pozoruhodným interpretačním výkonem, v rámci něhož 

v první fázi vzorově napodobuje Panofského model odkrývání novoplatonského světového 

názoru při výkladu X. listu Dürerovy Apokalypsy,
498

 aby pak ukázal na jeho meze a následně 

ho rozšířil o rozbor oné vrstvy historicky konkrétní, v níž již nalézal aktuální osobnosti a 

události Dürerovy současnosti.  

Chadraba tedy chtěl Panofského rozbor rozšířit ještě o hledání významů, jež by 

poukazovaly na konkrétní dobové ať už společenské či politické události, které se přece 

musely v provedení uměleckého díla také nějakým způsobem odrazit. Panofsky tudíž 

akceptovatelný byl, a přes všechny výhrady, jež k jeho humanistické metodě Chadraba měl, 

ho nemohl jednoduše obejít. Šlo ale o to Panofského metodu ještě dále rozšířit, samo 

umělecké dílo ukotvit v době, v níž vzniklo, anebo ho spojit s problémy umělce, jenž dílo 

v dané době vytvořil, protože z hlediska marxistického pojetí vztahu umění a společnosti se 
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ani samotní umělci nemohli jednoduše zabývat pouze novoplatónskými ideály a dalšími 

abstraktními či morálními kategoriemi. Na druhou stranu existovala tu klíčová východiska, 

řekněme, že symbolická, protože oba historikové umění pracovali s alegorickým principem 

velmi podobně, jež byla oběma autorům vždy společná, i když ve výsledku vedla k poněkud 

jiným závěrům. Tato východiska by se dala zřejmě vystopovat například mezi pozdním 

Panofským, konkrétně tedy jeho maskovaným symbolismem, jak jej rozpracoval ve svých 

studiích o nizozemském malířství,
499

 a raným Chadrabou s jeho alegorickým 

strukturalismem.
500

 V případě Chadraby by to sice byl maskovaný symbolismus obrácený 

naruby, protože Panofsky v nizozemské malbě zabydlené profánními prvky a motivy, 

shledával symboliku, jež odkazovala k oblasti náboženské, zatímco Chadraba ve svých 

počátcích činil pravý opak, tedy v náboženských malbách odhaloval ještě také symboliku 

profánního charakteru, nicméně přes tuto jinak diametrální odlišnost u obou sledujeme 

obdobné úsilí odhalit a upozornit především na tu významovou vrstvu, která je na první 

pohled méně patrná s tím, že však zároveň oba nepopírají onu vrstvu doslovnou – literární. 

Což by nebylo zase tak nic zvláštního, kdyby také nebyli přesvědčeni o tom, že významové 

vrstvy mohou v obraze fungovat dost dobře navzájem a v určité provázanosti, a tedy nemusí 

být mezi nimi žádné „buď, anebo“, jak se o to často snažili další historici umění ve snaze dát 

za pravdu vždy jen jednomu táboru, ať už pansymbolistů, či realistů. Panofsky přece 

Podobiznu manželů Arnolfinových neinterpretoval jen jako obecné znázornění svátosti 

manželství, ani jen jako obyčejný portrét: „This prochronistic masterpiece (…) can neither be 

classified as a „portrait“ nor as a „religion composition“ because it is both.“
501

 Ani 

Chadraba nijak nezpochybňoval ve výkladech apokalyptické látky její náboženský význam. 

Tvrdit tedy, že ať už ten, či onen z nich měl „zjevnou ikonografii“ obrazu jen za pouhou 

zástěrku pro odkrytí onoho druhého méně patrného a tudíž hlouběji skrytého významu, by 

znamenalo přílišné polarizování a zjednodušováni jejich metod, o což by zřejmě ani jeden ze 

zmíněných badatelů nestál. 

Vraťme se ale ještě nazpět k samotným počátkům a genezi Chadrabovy metody 

ikonologie. Byl to rok 1957, kdy Chadraba publikoval dvě své stati, v nichž se tento pojem 

objevuje vůbec poprvé.
502

 Již v některé z předchozích kapitol jsme tento rok také označili za 

                                                      
499

 Zejm. Erwin PANOFSKY, Early Netherlandisch Painting, Cambridge 1953, kap. V, s. 131-148, s. 201-203; 

PANOFSKY, Arnolfini Portrait, in: Burlington Magazine for Connoisseurs 64, 1934, č. 372, s. 117-127. K tomu 

též viz John L. WARD, Disguised Symbolism as Enactive Symbolism in Van Eyck’s Paintings, in:Artibus et 

Historiae 15, 1994, č. 29, s. 9-53. 
500

 Na to upozornila již Anděla HOROVÁ (pozn. 5), s. 463. 
501

 PANOFSKY (pozn. 499), s. 202. 
502

 Ivo Hlobil navíc uvádí, že Chadraba uvedl pojem „ikonologie“ do českého dějepisu umění jako vůbec první 

historik umění. Viz HLOBIL (pozn. 6), s. 11. 



- 137 - 

 

zlomový. Ve Sborníku vysoké školy pedagogické vyšla v tu dobu Chadrabova studie, jež nesla 

svou metodu již v titulu – Ikonologie Dürerovy Apokalypsy.
503

 Co je však zajímavé, 

projdeme-li si důkladně celý text, na termín ikonologie zde jinak nikde nenarazíme. Zůstává 

tedy pouze v názvu, jako by byl k celé práci přičleněn až poté, co si Chadraba uvědomil, že 

to, k čemu ho dovedla Cejpova metoda založená na rozboru literární alegorie, lze v aplikaci 

na výtvarné umění označit za ikonologii. Chadraba zde ještě neměl potřebu explicitně 

definovat, co samotným pojmem ikonologie míní, namísto toho Dürerův grafický cyklus stále 

interpretoval jako „alegorický pamflet“ a metodu, již zde uplatnil, nanejvýš označil za 

„významový rozbor“, aby bylo jasno, že o formálně-stylovou analýzu grafického cyklu v jeho 

práci nepůjde. Již v první rozsáhlé poznámce pod čarou však obšírně rozvádí, co svou prací 

sleduje a kde lze najít její kořeny, jež spočívají v Cejpových seminářích.
504

 Dürerova 

Apokalypsa jakožto cyklus má ale také charakter literárního díla, má určitou posloupnost či 

časovou strukturu, kterou by jeden samotný list nemohl zcela obsáhnout. Celkem čtrnáct 

jednotlivých listů jdoucích za sebou, dovoluje Chadrabovi plně uplatnit Cejpův postup, tedy 

odhalit v díle celý promyšlený systém identifikací, list po listu, v každém z nich odkrývat 

abstraktní, morální a konkrétní významové vrstvy. Z toho je evidentní, že základní smysl své 

tehdejší ikonologie Chadraba spatřoval v dešifraci celého celku, jež má určitou strukturu, a u 

něhož se předpokládá, že bude vyjevovat skryté významy ve všech svých částech. Kdyby měl 

analyzovat pouze jeden list Apokalypsy tak, jako před ním Dvořák, pravděpodobně by tehdy 

takový rozbor za ikonologický nemusel ani považovat. Jakkoliv odlišnou představu o podstatě 

ikonologie mohl tedy na základě četby Warburgova a Panofského okruhu nabýt, 

k uměleckému dílu přistupoval ve svých počátcích a ještě dlouho potom značně po vzoru 

Cejpově, tedy jako k určitému „strukturálně pojatému veskrze alegorickému celku“. V ten 

samý rok pak Chadraba napsal ještě jednu další neméně zajímavou studii, v níž se termín 

ikonologie objevuje, a to již nikoliv v názvu bez dalšího vysvětlení, ale v závěrečném 

odstavci. Ve stati K problémům abstraktního básnického obrazu,
505

 již věnoval analýze 

Nezvalových básní, hovoří o ikonologii jako o „výkladu smyslu básnických obrazů“.
506

 

Nechápe ji tedy jen jako metodu všespásnou pro historiky umění, vědom si jejích zdrojů 

v literárním světě. Je tak celkem pozoruhodné sledovat onu provázanost literatury, jazyka a 

slova s oblastí výtvarnou, z jejichž propojení vyvěrá i Chadrabova metoda ikonologie. A bude 

to také tento typ ikonologie, jemuž bude v pozdějších dobách vyčítáno za jeden z největších 
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prohřešků přílišné vázání na jazyk, onen logocentrismus, který příliš spoléhá na téměř 

významově a informačně bezeztrátovou převoditelnost vizuality do jazykového světa, a 

naopak. S poukazem na tento fakt, vyslovený již Michaelem Foucaultem: „ce qu’on voit ne 

loge jamais dans ce qu’on dit“
507

, se octne (a nikoliv neprávem) na pranýři právě 

ikonologická metoda. 

Ve své stati K problému alegorie, vlastně první z raných Chadrabových textů, kde se 

pokouší čtenáři přiblížit vlastní pojetí této metody, jasně deklaruje, na základě jakého zdroje 

svou metodu interpretace výtvarných děl buduje: „Ptejme se proto nejprve literární vědy po 

zákonech alegorie, o niž jde, dříve než přikročíme k jejich zkoumání v oblasti výtvarné.“
508

 I 

Chadraba se zde stejně jako na mnoha jiných místech opíral o Cejpův model výkladu 

středověké alegorie
509

 a přes něj obecně o tradici biblické poetiky, z níž převzal triadický či 

kvadratický model se třemi až čtyřmi významovými vrstvami (sensus litteralis, sensus 

allegoricus, sensus tropologicus, sensus anagogicus), tak, jak je znal od církevních učitelů 

počínaje Órigénem
510

 a jeho alexandrijskou školou až po středověké a ještě pozdější 

komentátory biblických textů.
511

 Je tedy patrné, že geneze jedné z nejdůležitějších 

Chadrabových ikonologických analýz měla své počátky v prostředí výhradně literárně-

historickém a filologickém. Z něj také převzal metodu a aplikoval ji v prostředí 

uměleckohistorickém. Ostatně i ona metoda Panofského měla své kořeny v německé tradici 

interpretace textů,
512

 a proto není žádným tajemstvím, že ikonologie sama o sobě je úzce 

provázána se světem literatury a jazyka, bez nichž se neobejde a z nichž z velké části vyrostla. 

Otázku, nakolik by Chadrabova metoda mohla být uvedena do souvislosti také se sémiotikou, 

nejenom s ikonologií, necháme prozatím nezodpovězenou, protože by si zasloužila do 

budoucna rozsáhlejší analýzu.
513
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 Byl to až rok 1960, kdy Rudolf Chadraba mohl prohlásit, že „neexistuje ještě moderní 

ikonologie v důsledném smyslu slova“
514

 a sebevědomě vystoupit se svým vlastním pojetím 

metody, poté, co si ujasnil, jak s tímto termínem pracují zahraniční historici umění, a že za 

jejího nejvýraznějšího představitele ve světě je nutno chápat Erwina Panofského spolu s 

okruhem kunsthistoriků z hamburské skupiny badatelů okolo Abyho Warburga. Teprve 

posléze, kdy si Chadraba plně spojil metodu Panofského s metodou Cejpovou, bylo možné 

přistoupit ke kritice a předložit svoji vlastní, slovy Josefa Krásy, „historicky a sociologicky 

důslednější aplikaci metody.“
515

 Již jsme se zde na několika místech dotkli onoho nedostatku, 

za nějž Chadraba Panofského „prohloubenou ikonografii“ kritizoval. Na počátku 60. let se 

tato kritika ještě vůbec netýkala triumfalismu s její napodobivou antitezí, k níž se Chadraba 

dopracoval až později. Šlo o to, že za Panofského ikonologií spatřoval jen odhalování svrchní 

alegorické významové vrstvy, tedy té abstraktně-morální či duchovní. Přitom, o co se snažil 

Ladislav Cejp ve svých seminářích především, bylo poukázat, „že alegorie se nevyčerpává 

alegorií morální, i když tato představa o alegorii je hodně častá. Taková úzká představa o 

alegorii je nevyhnutelně zkreslující.“
516

 Samozřejmě, že v této době stála v pozadí také 

marxistická stanoviska, díky nimž „alegorie morální odráží nadstavbové prvky, které plně 

můžeme pochopit v jejich konkrétnosti, když známe stránku historicko-společenskou.“
517

 

Neznamenalo to však, že by se těchto „nadstavbových prvků“, tedy svrchní významové 

vrstvy, měl badatel při svém výkladu vzdát nebo je opomíjet. Cejpem a Chadrabou byl jen 

kladen důraz na ty významové vrstvy, jež měla literární stejně tak jako uměleckohistorická 

věda doposavad za marginální. Proto byl Chadraba také tolik nadšen některými výsledky 

Pešinova semináře středověkého umění z poloviny 50. let, kde byly na obrazech s 

náboženskými výjevy odhalovány skutečné historické osobnosti a jejich portréty, zejména 

pak s úspěchem Pešina dešifroval kryptoportréty a podobizny Karla IV.
518

 I to mohl být také 

jeden z důvodů, proč se poté Rudolf Chadraba rozhodl věnovat ve svých ikonologických 

studiích právě okruhu umění Karlova dvora, v jehož protohumanistickém prostředí vycítil 

možnost vést skoro tak stejně důmyslné ikonologické interpretace, jaké mu nabízelo dílo 
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Albrechta Dürera. Pešinův seminář zřejmě sehrál ve formování české ikonologie svou roli,
519

 

jejíž významovost zde nyní ve vztahu k Chadrabovi není jednoduché plně zhodnotit, ale jak je 

z jeho textů zřejmé, i on byl s výsledky pražských kolegů vedených profesorem Pešinou 

důkladně obeznámen již za svých studií na olomoucké univerzitě a často se jich také tam, kde 

společně v českém středověkém umění naráželi na některé dosud nepovšimnuté či opomíjené 

sociální aspekty či konkrétní dobové narážky ve významu oné konkrétní historické alegorické 

vrstvy, dovolával.
520

 Nelze se však plně ztotožnit s poněkud zjednodušujícím názorem Karla 

Stejskala z poloviny 60. let, který tak tvrdil, že „základ ke vzniku českého ikonologického 

směru, k němuž Chadraba náleží, položil však teprve Jaroslav Pešina svým zjištěním, že císař 

Maxentius na desce Umučení sv. Kateřiny z Náměště nese rysy císaře Zikmunda“
521

 Samotná 

podstata ikonologické metody, a to i té české, přece nespočívala pouze v odhalování 

kryptoportrétů a podobizen skutečných historických osobností v náboženských výjevech, i 

když nelze popřít, že byly takové případy, kdy pouze u toho zůstalo. Jak už zde bylo jinde 

řečeno, nelze ani Chadrabův výklad Dürerovy Apokalypsy chápat pouze v mezích výše 

zmíněného. Přiblížení nebo uvedení v soulad mezi ikonografickou či námětovou složkou díla 

a dobovou situací, v níž vzniklo, je jen jedním z dílčích kroků této metody.  

Neméně důležité je poukázat také na to, čeho ve výsledku touto svou metodou 

Chadraba v dané době vlastně mínil dosáhnout. Pochopil totiž, že takový typ bádání nad 

uměleckohistorickým materiálem, dokládající „velmi těsný a aktivní vztah umělce k jeho době 

a společnosti“,
522

 může přinést výsledky, jež mají hodnotu historických pramenů a mohou 

proto podstatně více než odpovědi na otázky atribuce a datace posloužit významnou měrou i 

jiným historickým a humanitním vědám. „Tak se ikonologie, při zachování své platnosti jako 

autonomního vědeckého postupu, může stát nejen pomocnou disciplínou dějin umění, jíž byla 

doposud, ale přímo také pomocnou vědou historickou.“
523

 Je důležité zdůraznit, že ve 

zkoumání uměleckých děl minulosti Chadraba viděl hlubší smysl než jen přínos pro samotné 

dějiny umění. Její užitečnost shledával i pro kterýkoliv jiný humanitní obor, jemuž by 

vizuální svědectví o časech minulých mohlo posloužit stejně dobře jako ostatní historické 

prameny, zejména ty písemné, o jejichž vypovídací hodnotě historici „tradičního typu“ 

většinou nepochybují, zatímco s výtvarnými díly jako dokumenty doby, mají často problémy 

                                                      
519

 O přínosu Pešinova semináře ve vztahu k české ikonologii se ve zkratce zmiňuje řada českých autorů. Viz 

KRÁSA (pozn. 45), s. 339; ŠVÁCHA (pozn. 44), s. 359; WITLICH (pozn. 23), s. 15, STEJSKAL (pozn. 322), s. 7. 
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 Viz CHADRABA, 1960a, s. 262-263. 
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 STEJSKAL (pozn. 322), s. 7. 
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se vypořádat.
524

 Uvědomění si širšího dosahu, jež mohou některé výsledky bádání na poli 

ikonologicky založených dějin umění přinést, tak Chadrabu vlastně sblížilo s tím, co 

nazýváme Kulturwissenschaft, cultural history nebo prostě pouze česky – kulturní historií, 

také protože Chadraba nikdy netrpěl oním humanistickým předsudkem či klasickou 

předpojatostí, na základě nichž mělo výtvarné umění mezi ostatními kulturními fenomény 

nějakou výlučnou roli.
525

 To, co na jedné straně bylo vždy ikonologii jako metodě vytýkáno, 

že tedy dostatečně nerozlišuje mezi „díly dobrými“ a „díly špatnými“, jí na druhou stranu 

umožnilo sblížit kunsthistorii právě s dalšími obory a její výlučnost jako vědy studující jen 

mistrovská díla odsunout do pozadí. Je třeba ale říci, že Chadraba pracoval se všemi typy děl, 

jak s těmi, které by Julius von Schlosser zařadil do své kategorie Stilgeschichte, tak i s těmi, 

jež tvoří dějiny uměleckého jazyka, tedy ony Sprachgeschichte. Stejně, tak jako byl Aby 

Warburg fascinován např. poštovními známkami,
526

 neváhal si Chadraba při ikonologických 

rozborech pomáhat různorodými ať už vizuálními, nebo literárními dokumenty, jimž obecně 

nebyla přisuzována nikterak vysoká umělecká hodnota, nebo s nimiž prostě běžně historici 

umění nepracovali. Mimo Chadrabových exkurzí do literární vědy a historie k slovesným 

památkám často dosud považovaným za nevýznamné, jež už tu byly na mnoha místech 

zmíněny, to byl ale například také jeho zájem o heraldiku,
527

 nebo obecně také o veškeré často 

velmi nenápadné motivy, jež objevoval v památkách města, v němž prožil větší část svého 

života, tedy v Olomouci, a které se pak ukázaly právě pro objasnění některých kulturních a 

politických dobových jevů jako velmi hodnotné. Rudolf Chadraba chtěl ve svých počátcích, 

ale vlastně i později, jednoduše umělecká díla ve výsledku nahlížet také jako historický 

pramen, jímž se po „úspěšném“ ikonologickém rozboru mohou stát a opět přivést dějiny 

umění, které si doposavad úspěšně budovaly svou autonomní pozici v rámci humanistických 

disciplín, zpět ke své starší sestře, jíž byla obecná historiografie. Sám přitom zůstávaje 

estetikem, jejich výtvarnou a uměleckou kvalitu nikdy nepopíral, dobře také ale věděl, ostatně 

                                                      
524

 K tomu viz BURKE, (pozn. 512), s. 9; Vít VLNAS, Potřebují dějiny umění historii?, in: Milena BARTLOVÁ, 

(ed.), Dějiny umění v české společnosti. Otázky, problémy, výzvy. Příspěvky přednesené na Prvním sjezdu 

českých historiků umění, Praha 2004, s. 134–138. 
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 O vztahu ikonologie a kulturních dějin viz BAKOŠ (pozn. 83), s. 109-129. 
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fonctions allégoriques vis-à-vis de l’État. Il s’intéressa au timbre en tant qu’insigne de la souveraineté, par 

rapport aux monnaies et aux gemmes, aux informations que le timbre pouvait fournir sur son époque et son 
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médiem, jež při důkladnějším rozboru může říci mnohé o dobových politických reáliích. Srov. např. Dariusz 

LIBIONKA, Poselství poštovních známek. Politika a historie na známkách zemí východního bloku, in: Dějiny a 

současnost XXVII, 2005, č. 1, s. 21-24. 
527
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Dvořák to již uvedl v patrnost dávno,
528

 že uplatňování normativních estetických soudů je pro 

různá historická období nepřípustné a že dějiny umění jsou tu od toho, aby uplatňovaly 

výhradně historické nikoliv estetické měřítko při posuzování výtvarných památek. 

Dějiny umění a obecná historie se vždy poněkud rozcházely, a to co platí pro jeden 

obor, nemusí zcela tak platit i pro ten druhý.
529

 Jestliže tedy obecná historiografie po válce 

spěla od událostních a politických dějin k dějinám tzv. každodennosti a začala si všímat více 

dějin mentalit, či historické antropologie, pak dějiny umění, a obzvláště ty české, jež 

vyrůstaly z podhoubí vídeňské školy, která se přirozeně snažila svou autonomii jako vědní 

disciplíny budovat nezávislé na obecné historii, byť na jejích pozitivistických základech 

vyrostla, možná velmi záhy pro svůj „formalistický imantentismus“ na takové politické a 

sociální dějiny také záměrně zapomněly. Proto také mohla pak Chadrabova ikonologie 

obohacená o sociálně-politické aspekty v době svého nástupu v českém prostředí na začátku 

60. let znamenat dokonce to, co lze nazvat „metodickým obratem“. Není pochyb o tom, že 

poté, co spatřila světlo světa jeho ikonologická studie o Dürerově Apokalypse, prvně 

publikovaná v roce 1957, velmi záhy rozčeřila poklidné vody české kunsthistorie a upoutala 

na sebe značnou pozornost. To, že byla Chadrabova práce zcela nová po stránce metody, bylo 

celkem jasné téměř všem.
530

 Co však budilo jisté pochyby, byly přirozeně kořeny metody, jež 

proklamovala zcela zjevně svoji ukotvenost v něčem tak literárním a konvenčním, jako je 

alegorický princip. Tudíž z hlediska její uplatnitelnosti pro interpretaci například moderního 

umění se jednalo o poněkud problematický bod, a proto se ikonologie jevila v mnoha 

ohledech jako ne vždy zcela použitelná. Stejně tak byla nově nastupující ikonologie mnohdy 

zjednodušeně kritizována pro neschopnost uvést vztah formy a obsahu do souvislosti, protože 

také byla vnímána stále jako ikonografie, ne vždy byl brán v potaz její nejvýznamnější třetí 

syntetický stupeň (u Panofského), jenž rozhoduje o skutečném vnitřním a hlubším významu 

výtvarné památky a jenž musí být ve výsledku, jak byl Panofsky a Chadraba přesvědčen, 

uveden v úplný soulad se slohovou formou díla.
531

 

Zjištění, jež však Chadrabova práce snesla na stůl, měla pro mnoho historiků zejména 

staršího umění neodolatelnou působivost. Je také vcelku symptomatické, že význam tohoto 

Chadrabova rozboru velká část z nich pochopila ani ne tak ve vztahu k závažným obecně-
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historickým otázkám, k jejichž zodpovězení chtěl autor analýzy přece také přispět, jako 

výhradně ve vztahu k  Dürerovi. Dle některých tedy rozborem mělo být poukázáno především 

na postoje a názory samotného umělce v rané etapě jeho umělecké dráhy.
532

 Že Chadraba 

svým textem sledoval také (z našeho pohledu) poněkud vyšší cíle, jež mohly být k užitku 

nejenom dějinám umění, toho jakoby si někteří historici umění nechtěli všimnout. Svou 

ikonologickou metodou tak Chadraba rovněž upozornil na problém mezioborovosti, tedy 

přesahu dějin umění do ostatních disciplín, stejně tak, jako na nutnost otevřenosti dějepisu 

umění vůči podnětům jiných vědních oborů. V jeho podání tak byl umění přisouzen nejen 

společenský, ale ve sférách, kterými se zabýval Chadraba, také politický význam, a skutečně 

tak umění mohlo docela dobře fungovat jako ideové médium, jako aktivní instrument 

ideových svárů.
533

 

Nepostradatelnost ikonologie a ikonografie pro dějepisné bádání jako důležité 

pomocné disciplíny dějin umění ale vyzdvihl již ve své stati
534

 roku 1958 také Viktor Kotrba, 

a zejména pak ve studii o Svatováclavské kapli v pražské katedrále
535

 dokázal takovýto 

přístup dokonale uplatnit ve snaze osvětlit ideové zdroje, jež stály v pozadí specifické podoby 

tohoto nejposvátnějšího místa svatovítské katedrály.
536

 Na význam Kotrbova textu o 

Svatováclavské kapli je rovněž nezbytné upozornit a uvést ho tak v souvislost 

s Chadrabovými pozdějšími výsledky na poli bádání o českém lucemburském umění, protože 

řada myšlenek, jež Chadraba objevným způsobem rozvedl v knize o Staroměstské mostecké 

věži a triumfální symbolice umění Karla IV., potažmo ve svých jiných studiích věnovaných 

Karlu IV. a jím fundovaným památkám, má zřejmě své počátky právě v této Kotrbově 

podnětné stati.
537

 Ten zde možná tak poprvé upozornil hned na několik motivů, které 
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Chadraba později ve svých textech dále rozvíjel. Je tedy škoda pro český dějepis umění, že 

Viktor Kotrba v něm zastává mezi ostatními badateli na poli uměleckohistorické vědy 

poněkud upozaděnou roli
538

 a dnes nepatří mezi natolik známá jména historiků středověkého 

umění, jako byl Albert Kutal, Václav Mencl, Jaroslav Pešina a další. Interpretovat Kotrbův 

přínos pouze v povrchní rovině jeho zájmu o českou gotickou architekturu, barokní gotiku a 

možná někdy o památkovou péči není vůči osobě tohoto všestranného badatele příliš 

spravedlivé. Zcela tak opomíjí jeho snahu interpretovat architekturu na pozadí podstatně 

širších kulturně-historických souvislostí, což v době, kdy tak Kotrba činil, opět nebylo 

v českém prostředí uměleckohistorické vědy úplně standardním přístupem, a v řadě ohledů 

tak zůstávají jeho texty vskutku inspirativní pro daleko širší okruh badatelů, a to nejenom těch 

na poli středověké architektury, jak dokazuje i případ Rudolfa Chadraby, který tak v Kotrbovi 

našel svého „českého Güntera Bandmanna“
539

, o čemž by mohla svědčit i krátká Krásova 

vzpomínka: „Na jeho (Kotrbově – pozn. autorky) pracovišti, v Ústavu teorie a dějin umění 

ČSAV, to bylo období (…) metodologických diskusí o významové interpretaci uměleckého 

díla, o úloze objednavatelů a uměleckých osobností, o aktivním poslání uměleckého díla 

v sociálním kontextu ad. V. Kotrba k ujasňování těchto otázek velmi vydatně přispíval.“
540

 Je 

tedy možné říci, že ikonologický přístup v české medievistické větvi dějin umění u nás 

neuplatňoval jako první pouze Chadraba ale v počátcích s ním paralelně i Viktor Kotrba, 

ačkoliv u druhého z nich, je tento fakt bohužel jen málokdy zmiňován.
541

 Přitom právě 

Chadrabovy a Kotrbovy studie svým ikonologickým pojetím dovolovaly, aby i badatelé z více 

či méně vzdálených disciplín přispěli řadou zajímavých poznatků ve vztahu k jimi 

                                                                                                                                                                      
výsledku i Viktor Kotrba musí shledat, že při hledání ideových zdrojů Svatováclavské kaple lze přes líčení 

Janovy Apokalypsy, jež vypráví o nebeském Jeruzalémě, dojít až k „dlouhé řadě orientálních představ, 

formulovaných v tradici Arsakovců a Sasanovců a sahajících až do náboženského světa zoroastrismu.“ 

(KOTRBA, pozn. 535, s. 342) Chadrabu s Kotrbou nepojil ale pouze Ringbom, jež se jim stal v některých 

případech vhodným pramenem, nýbrž také v nemálo ohledech společný pohled na osobnost Karla IV. Kotrba 

stejně tak jako Chadraba viděl v Karlovi možná až přespříliš hloubavého myslitele na královském a císařském 

trůnu, jemuž na základě toho bylo možné jako ideovému iniciátorovi připsat leckterou ikonograficky důkladně 

promyšlenou výtvarnou památku. Především pak ve své studii o Svatováclavské kapli tomuto panovníkovi 

přisoudil jistou posedlost po apokalyptické látce a motivech, (KOTRBA, pozn. 535, s. 345-346), jež Chadraba sice 

dále u Karla IV. rozváděl, ale přeci jen v poněkud střízlivějším a odosobněném módu.  
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analyzovaným uměleckým památkám, protože nebýt širšího kulturně-historického přístupu 

zmíněných historiků umění typu Chadraby a Kotrby, jen stěží by badatelé z jinak poněkud 

odlišných vědních oborů byli ochotni věnovat těmto památkám bližší pozornost. Tak se prací 

Viktora Kotrby o Svatováclavské kapli inspirovali někteří mineralogové,
542

 podobně jako 

Chadrabovou interpretací Staroměstské mostecké věže někteří astronomové.
543

 Na straně 

druhé se později další historici umění, povzbuzeni výsledky těchto „chadrabovsko-

kotrbovských“ ikonologických prací, začali o to intenzivněji zabývat vztahem samotných 

dějin umění ke kulturní historii, zejména to byl pak Josef Krása.
544

 Výsledkem těchto snah 

byla potom mimo jiné v českém dějepisu umění rehabilitace některých badatelů 

kulturněhistorického zaměření starší generace, jako zde již mnohokráte zmíněného Karla 

Chytila, jehož smysl pro obsahové problémy byl schopen znovu docenit až právě okruh 

ikonologicky zaměřených kunsthistoriků v čele s Rudolfem Chadrabou, Josefem Krásou a 

dalšími.
545

  

A právě tento okruh zmíněných historiků umění se mohl začít zřetelněji formovat do 

podoby specifické české ikonologické školy poté, co byl Chadraba na základě své práce o 

Dürerově Apokalypse publikované ve fakultním sborníku vyzván, aby se ucházel o místo 

vědeckého pracovníka na tehdejším Ústavu teorie a dějin umění ČSAV v Praze, kam byl 1. 

února roku 1961 také přijat. Jaromír Neumann jako jeho tehdejší ředitel (ÚTDU ČSAV) 

zřejmě brzy v ikonologii spatřil po metodologické stránce, jejíž výsledky u nás takto prvně 

prezentoval právě Chadraba, jistý možný přínos českému dějepisu umění, v rámci něhož by 

šlo o určité obohacení interpretace uměleckých děl po obsahové stránce.
546

 I to byl jeden 

z důvodů, ne-li hlavní, proč se Rudolf Chadraba záhy ocitl v Praze, kde měl možnost své téma 

Dürerovy Apokalypsy rozpracovat do podoby kandidátské práce, jež byla roku 1964 následně 

publikována jako německy psaná reprezentativní monografie s bohatou obrazovou 

dokumentací a jež záhy také Chadrabovi získala věhlas, a to nejen na území vymezeném 
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  Zdeněk HORSKÝ, Založení Karlova mostu a kosmologická symbolika Staroměstské mostecké věže, in: 
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545

 WITTLICH, idem, s. 16; ŠVÁCHA (pozn. 44), s. 154. 
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marxisticky pojatého dějepisu umění. Viz NEUMANN, K dnešní situaci českého dějepisu umění, in: týž (pozn. 

336), s. 13. 
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vzdáleností Praha – Olomouc, nýbrž podstatně větším. Vliv Chadrabovy metody posléze se 

projevující i v pracích tehdejších pracovníků Ústavu jako byl Karel Stejskal, Josef Krása nebo 

Vlasta Dvořáková, nebyl nezanedbatelný a brzy vyústil ve zrod toho, co by se dalo označit 

onou „pražskou ikonologickou školou“, jejíž oficiální počátky lze snad spatřit již v tehdejším 

založení skupinky badatelů, jež spojoval společný zájem o metodu ikonologie na Ústavu 

teorie a dějin umění ČSAV. Dovídáme se proto z jednoho ze zápisů Ústavní rady, že: „Dr. 

Chadraba podal návrh na založení ikonologického kroužku. Je to myšlenka šťastná, která 

podchytí nejen pracovníky naše, ale zajistí styk i s pracovníky příbuzných disciplín 

v souvislosti s aktuálními kulturními úkoly. S ikonologií bude lze spojit i širší otázky vztahu 

dějepisu umění k příbuzným disciplínám, a tak bude možno zajistit kroužku širší poslání.“
 547

 

Tak se stalo, že metoda ikonologie byla v různé míře, a tím míníme i různou míru úspěšnosti, 

uplatňována u řady dalších českých historiků umění, kteří se povětšinou formálně-stylových 

popisů uměleckých děl nikdy nevzdali ve prospěch tehdy módní ikonologie, ale snažili se jí 

obohatit svůj již zažitý způsob práce s výtvarným dílem, takže v mnoha ohledech ikonologie 

fungovala jako jakási přidaná hodnota. V některých případech se projevila i snaha metodu 

ikonologie plně využít. Zejména z řady studií Karla Stejskala v 60. letech je patrné, jak mocně 

na něj Chadrabův výhradně ikonologický přístup k uměleckým památkám zapůsobil a 

s jakým nadšením, někdy však až mladicky neuváženým, ho uplatňoval při rozboru českých 

středověkých památek.  Stejskal tak s Chadrabou fungovali jako pozoruhodně vzájemně se 

doplňující a vyvažující dvojice a za přispění ještě Josefa Krásy, vytvořili jakýsi „přátelský 

triumvirát“, jak také tuto skupinku přiléhavě nazval František Šmahel, čímž bylo míněno 

především to, že nikdo z nich nebyl ve svém metodologicky inovačním úsilí zcela tak 

osamocen.
548

 

Jistě tehdy některým odvážnějším historikům umění také imponoval doposud jen málo 

uplatňovaný politický a společenský akcent, který s sebou Chadraba do interpretace 

uměleckých děl středověku, jejichž ikonografie je téměř vždy náboženská, vnesl. Tato 

Chadrabova intervence byla vítanou variantou k doposavad filozoficky a teologicky vedeným 

ikonografickým rozborům, které se uplatňovaly vedle základních formálně stylových popisů. 

Navíc to byla účinná alternativa také k již zmíněné Panofského příliš metafyzické a 

v samotných společensko-historických jevech málo ukotvené metodě. Tento sociologický a 

politický aspekt, jímž Chadraba svou ikonologii obohatil, nikoliv snad ve snaze primárně se 

zalíbit vyšší politické moci, ale právě v kritickém navázání na ahistorický a humanistický 
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Panofského model za značného přispění Cejpovy metody, byl nicméně také tehdejším 

režimem vítán jako důkaz možnosti chápat ikonologickou metodu, přes její jasně idealistický 

základ, za praktiku marxistického dějepisu umění.
549

 I když v českém prostředí musela být 

tato nomenklatura přijata a od 60. do 80. let se běžně hovořilo o marxistické variantě ze 

Západu přicházející tzv. ikonologické metody rozboru výtvarného díla, neznamenalo to, že by 

ikonologie ztratila něco ze svých základních charakteristik. Ona totiž i politika má své ideály, 

byť zrovna dnes a nám, kteří jsme čtyřicet let vyrůstali v prostředí, jež tyto ideály úspěšně 

podkopávalo (a bohužel ani doba pozdější na tom mnoho nezměnila), se může taková 

myšlenka jevit jako nadmíru prapodivná. Dnes se již žádný z historiků umění nepohoršuje nad 

tím, že výtvarné památky ze sféry náboženského umění starších dob jsou interpretovány jako 

primárně kultické.
550

 Není proto důvod, proč by tak stejně v oblasti triumfálního či 

imperiálního umění nemohl být propagandistický účel výtvarných děl chápán jako jejich 

víceméně přirozená součást a ne jako něco, co pouze devalvuje samotnou podstatu 

uměleckosti, jak se s tímto názorem mnohdy ještě dnes setkáme.551 Politická a sociální témata 

tedy Chadraba vnímal jako zcela přirozenou součást i staršího umění. Postižení jeho podstaty 

pouze za pomocí filozofických či teologických kategorií se mu pak nejevilo jako úplně 

dostatečné. Proto lze na tomto místě označit Chadrabou modifikovanou interpretativní 

ikonografii spíše za „ikonologii politickou“ než „ikonologii marxistickou“, politické a 

mnohdy utopické vize jsou v ní přítomny častěji, než tomu je například u konkrétních událostí 

či společenských podmínek majících přímý vliv na umělce. Politicky relevantní témata v 

umění nějakým způsobem symbolizovaná zajímala Rudolfa Chadrabu vždy, proto se také 

zaměřoval na osobnosti, u nichž předpokládal, že buď měly tendenci se prostřednictvím 

uměleckých děl k politice vyjadřovat (v případě osvícených umělců jako byl Dürer) nebo 

přímo jimi svou politiku deklarovat (v případě osvícených panovníků jako byl Karel IV.).  
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 Objevují se tak i hlasy, které o Chadrabovi hovoří jako o extrémním případu, který např. hledá vazby českého 
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Ve spojitosti s Chadrabovou metodou ikonologie by se dala bezpochyby rozvíjet celá 

řada dalších podnětných úvah, jež by s ním mohly uvést do souvislosti nejeden z přístupů či 

metod dnešních dějin umění, ať už bychom hovořili o marxisticky či politicky uchopené 

ikonologii, či ikonologii obohacené o sociální dimenze, anebo částečně též o donátorských 

dějinách umění a mnoha jiných konceptech. Co však je důležité zmínit, ne-li přímo zdůraznit, 

pohybujeme-li se v těchto metodologických vodách, je Chadrabovo stanovisko, jež vůči 

ikonologii samotné vždy deklaroval. Chápal ji totiž vždy jako interpretační metodu, jako 

nástroj, za pomocí něhož lze teprve následně odvozovat teoretické závěry.552 Metoda 

ikonologie v jeho pojetí není teoretickým modelem, jenž by si kladl nárok na to koncipovat 

nějaké zákonitosti pro dějiny a teorii umění. V tomto ohledu jeho jedinou teorií zůstává 

napodobivá antiteze in triumpho, ta je skutečným zobecněním dle něj vypozorovaných 

skutečností uvedených v zákonitost. To, že k ní dospěl, slovy Panofského, jako „intuitivní 

diagnostik“ a nikoliv jako pozitivistický faktograf či archivář však nelze popřít. 

Když Jan Bakoš v závěru své knihy hodnotí poválečnou situaci českého dějepisu, kde od 

60. let shledává nástup ikonologie do českého prostředí takřka v intencích Panofského 

termínu „maskovaného symbolismu“, v němž si ikonologická metoda „musela právo na 

existenci vydobýt tím, že se prezentovala jako specifická verze marxistických dějin umění jako 

dějin ideologie.“
553

, ponechává víceméně na čtenáři možnost rozhodnout se (byť se 

pochopitelně kloní k druhému stanovisku) pro to, zda-li je možné českou ikonologii nahlížet 

jako metodu vzniklou jakýmsi imanentním vývinem z českých tradic dějepisu umění, nebo 

zda-li ji má chápat spíše jako import: „Bez ohledu na to, či obstojí tvrzení, podle kterého 

k ikonologii se český dějepis umění propracoval takříkajíc ze svých vnitřních sil – imanentním 

vývojem – že se organicky vyvinul z Matějčkova dědictví v díle jeho nástupců Jaroslava 

Pešiny, zůstává faktem, že impuls k programovému nástupu ikonologie v československém 

dějepise umění vyšel symptomaticky zpoza hranic samotného oboru – od germanisty Rudolfa 

Chadraby.“
554

  

Vychází tak z předpokladu, že metoda by měla vyrůstat z hlouběji zakořeněné badatelské 

tradice. Pokud toto schéma „vlastních vnitřních sil“ selže, jedná se o import. Ačkoliv se toto 

tvrzení může jevit jako zcela oprávněné, je třeba se alespoň v jednom bodu nad ním 

pozastavit. Přece stejně tak důležitou roli v tomto procesu mohou hrát i jiné determinanty, 

kam patří něco tak prostého, jako jsou osobní dispozice jedinců. Chceme tím říci, že 
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ikonologie přeci nemusí nalézt živnou půdu pouze tam, kde je na ni s určitým 

předporozuměním připravena v šiku celá generace kunsthistoriků. V každé z nich, ať už je 

taková generace plně vychovávaná v odkazu vídeňské školy a jejího geneticko-formalistního 

dějepisu umění, či nikoliv, se přece najdou i tací, kteří přirozeně projeví zájem o oblasti mimo 

hranice vlastní disciplíny a zajímají je také poznatky z dalších oborů a věd. Interpretovat 

potom takovéto osoby jako cizorodé elementy vynořivší se „zpoza hranic samotného oboru“ 

je po našem soudu nepříliš vhodným pojmenováním celé problematiky, na něž však narazíme 

i u řady dalších Chadrabových kolegů či současníků, zastávajících tentýž názor, jehož 

zdůvodnění však, při sebelepší snaze se ho dopátrat, poněkud postrádáme. Rudolf Chadraba 

byl historikem umění a vždy se za něj považoval, jeho uměleckohistorické zájmy, jak je snad 

patrné i ze zde předloženého životopisného nástinu, nebyly něčím, co by stálo až na druhém 

místě. Již od začátků, kdy absolvoval tři semestry oboru dějin umění a estetiky v Praze, hlásil 

se na Uměleckoprůmyslovou školu, učil se na grafické škole F. V. Mokrého, studoval estetiku 

a dějiny umění v Olomouci, psal do dobových periodik a deníků jako výtvarný kritik apod. 

svědčí o tom, že není důvod pro to, aby byl primárně označován za germanistu, jakkoliv se 

inspiroval právě u lingvistů a literárních historiků, nebo souběžně studoval německý jazyk a 

literaturu.
555

 Byl totiž přesvědčen, že samo umění skýtá podstatně obecnější poselství a 

výpovědi, než jaké o něm získával svými vlastními prostředky tehdejší u nás ještě spíše 

formálně-stylově zaměřený dějepis umění. Tyto nástroje tuzemské umělecké historiografii 

sice zaručovaly jistou autonomii a výlučnost, zároveň však obsahovost a významovost děl 

nemohly postihnout v plném kontextu. Pokud tedy Chadrabovi pomohla odpovědi na otázky, 

jež si kladl ohledně uměleckých děl, vyzískat metoda, která dosud patřila mezi nástroje jiné 

humanitní disciplíny, neznamenalo to přece, že by byl o to méně historikem umění.  

Český medievalistický dějepis umění si až příliš zvykl na to, že každé zkoumání 

středověkých památek je nutné podepřít vždy na prvním místě důkladnou formálně-stylovou 

analýzou. Je to zcela pochopitelné a legitimní, české země nejsou a nikdy nebyly Itálií, kde se 

humanistická tradice zrodila a kde jsou dobové literární prameny popisující umělecká díla 

namnoze dochována v převaze nad samotnými díly. Proto, aby byly výsledky ikonologie 

přesvědčivé, vyžaduje si tato metoda přeci jen právě určité penzum takovýchto písemných a 

jiných dobových pramenů, jež v českých podmínkách prostě často chybí, a tak se většinou při 

sebelepší snaze o důkladnou ikonologicky pojatou analýzu český historik umění nemá o co 
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opřít. Bude-li se však o to pokoušet a nerezignuje pouze na ikonologii jen jako na případný 

doplněk ke vždy jistější formální analýze, je buď možnost, že bude opravdu sveden na scestí a 

jeho závěry zůstanou fantaskními vyprávěními „jaké by to bylo, kdyby…“, anebo se mu 

možná podaří objevit i jinou cestu, jak osvětlit hlubší význam uměleckého díla, a tato cesta 

nemusí nutně následovat Panofského trojstupňový ikonologický model. V každém oboru je 

nutné, aby takové typy osobností, jež se o něco podobného budou snažit, vždy působily, ať už 

proto, aby bylo stvrzeno, že tato cesta nikam nevede, vede jen částečně, anebo může 

dosavadní diskurs vědecké disciplíny také změnit. Ostatně dnešní historik umění už si nemusí 

vybírat pouze mezi ikonologií a formálně stylovou metodou, jejichž polarita zde byla 

z důvodu jasnějšího sledování určitých tezí poněkud vyhroceně demonstrována. Jako 

legitimní se však může jevit otázka, nakolik metody a přístupy, jež hýbou dnešními dějinami 

umění, vyrůstají nebo mohou vůbec existovat, bez toho, aniž by si uvědomovaly přínosy i 

limity obou předchozích. 
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13. INTERPRETACE DÜREROVY APOKALYPSY A JEJÍ OHLASY 

 

 „However daring we may be in our conjectures – and who would want to restrain the bold? 

– no such conjectures should ever be used as a stepping stone for yet another, still bolder 

hypothesis.“ 

(Ernst H. Gombrich) 

 

Albrecht Dürer je pro evropské dějiny umění na sever od Alp klíčovou uměleckou 

postavou, ztělesněním renesančního člověka severské renesance jako druhého Leonarda. Jen 

málokdo z těch nejslavnějších historiků umění se alespoň letmo dílem tohoto německého 

umělce, po němž i jeho doba v uměleckohistorických kruzích nese příznačný název – 

Dürerzeit, nezabýval. A nejinak tomu bylo i v případě Rudolfa Chadraby, jenž ikonologickou 

interpretací jednoho z nejslavnějších raných Dürerových děl, grafického cyklu Apokalypsy, 

vstoupil do metodologických učebnic českého dějepisu umění, byť jich česká 

uměleckohistorická věda zase tolik nemá. Nicméně pokud už je má, v kapitole věnované 

ikonologii na jméno Rudolfa Chadraby naštěstí většinou narazíme.
556

  

Někdo by tak mohl nabýt jistého přesvědčení, že pokud by se Chadraba nerozhodl 

věnovat a zcela zaměřit svou pozornost právě na zmíněné Dürerovo grafické dílo, kde se 

šťastným způsobem skloubila jeho znalost německých středověkých reálií a literatury, po 

nichž měl přirozeně jako germanista neobyčejný přehled, s metodologickou inspirací, již 

nalezl v seminářích anglisty Cejpa, možná by se ani jeho dílo jako dílo kunsthistorika tak 

výrazně neprosadilo a nevešlo ve známost. Proto i když v našich uších zní označení Rudolfa 

Chadraby jako jednoho z předních znalců na Dürerovu tvorbu vlastně velmi atraktivně,
557

 

nelze se s takovouto formulkou zcela spokojit, už proto, že navádí k dojmu chápat ho jako 

úzce vymezeného odborníka, jehož okruh zájmů má své meze vztahující se pouze k jedné 

umělecké osobnosti či úzce vymezenému období. Dnešní uměleckohistorická věda, a nejenom 

ona, která se mnohdy touto cestou vydává, je toho názorným příkladem. Je to ona cesta, na 

níž může být každý z historiků umění skutečným znalcem v jím zvoleném tématu, jež je však 

často natolik dílčí, že nejenže nepřesahuje, nebo se alespoň nedotýká oborů dalších, a nenutí 

klást si obecnější otázky, ale i v rámci svého vlastního domácího oborového prostředí má 
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značně sníženou výpovědní hodnotu a to často nejenom proto, že se daným tématem vlastně 

nikdo jiný nezabývá. V případě takového tématu, jaké symbolizuje dílo Albrechta Dürera, 

toto samozřejmě neplatí, už proto, že, jak jsme výše uvedli, jeho tvorba po právu přitahovala 

vždy pozornost těch nejvýznamnějších historiků umění. Nicméně je nasnadě s trochou 

nadsázky říci, že kdyby zrovna „nepadl do oka“ Chadrabovi Dürer, jistě by svou 

ikonologickou akribii prokázal na jiném uměleckohistorickém materiálu podobně 

interesantním způsobem. Nebývá to tudíž ani tak téma, jako většinou způsob myšlení, který je 

určující.
558

  

Co je však také třeba zmínit jako jeden ze základních Chadrabových rysů, jež právě 

v tématu Dürerovy Apokalypsy zřetelně vystupuje do popředí, je ten fakt, že Chadraba se od 

svých témat příliš často neodchyloval. Pokud se už začal jedním z nich zabývat a spatřil 

v něm bohatou základnu pro poznání dobové mentality a světonázorů, jen velmi nerad od 

tohoto zdroje utíkal. Oním tématem však nemíníme konkrétní období, ani jednotlivé 

osobnosti, ale hlubší a obecnější problémy, přesahující do mnoha dalších ideových oblastí, jež 

se mohou ve výsledku zdát propojeny se světem umění třeba jen zdánlivě a omezeně. Navíc 

Dürerova Apokalypsa, kromě toho že mu byla neustálou inspirací, byla rovněž vyváženou 

kombinací, jež Chadrabovi generovala otázky jak kulturněhistorické, tak zároveň ryze 

umělecké povahy, kterými se zabýval. Zdá se tak, že pro objasnění většiny problémů 

týkajících se dějin umění by si Rudolf Chadraba bohatě vystačil jen s tímto dílem, aby na něm 

ilustroval v podstatě kde co. Chadraba si tak vybral hned v počátcích svého vědeckého bádání 

dílo nadmíru ambiciózní a v mnoha ohledech přelomové, zároveň však také dílo, kterému již 

byla věnována nemalá uměleckohistorická pozornost, a tudíž ve svých nových interpretacích 

měl na co navazovat, a tím pádem také vůči čemu se vymezovat. 

Dnes se často vyzdvihují kvality těch historiků umění, kteří nově odhalili nebo 

interpretovali dosud jen málo známá, či zcela zapomenutá díla, upozornili na doposud 

opomíjená období či oblasti, které tak nově otevřeli dějinám umění jako novou dimenzi, či 

okruh pro budoucí bádání. Na druhé straně barikády pak stojí ti historici umění, kteří také 

tvoří kánon historiografie a metodologie dějin umění, avšak takovouto „Ameriku“ pro 

uměleckohistorickou vědu vlastně nikdy neobjevili, a přesto má smysl se jejich dílem 

zabývat. Nelze tak říci, že by Rudolf Chadraba přispěl k hlubšímu poznání např. české 

nástěnné a knižní malby 14. století, nebo nějakým zcela zásadním způsobem osvětlil Dürerův 

přínos německému malířství následujících dekád či století. Je však zřejmé, že ukázal na nové 
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možnosti interpretace, které se u těch známějších uměleckých děl a persón vyjevují 

v protikladu k dosavadním výkladům o to znatelněji. Nejinak tomu je i v případě Albrechta 

Dürera a jeho díla, jež v sobě zřejmě zahrnuje tolik podnětných námětů a otázek pro historiky 

umění, že se o něm snad nikdy nepřestane psát. Vždyť také právě různé přístupy v interpretaci 

Dürerova díla, jež se během několika staletí nahromadily, jsou skvělým pramenem pro 

studium metodologie a historiografie dějin umění, o čemž svědčí i práce některých 

kunsthistoriků, kteří si takového potenciálu, jež literatura o tomto umělci nabízí, velmi záhy 

všimli.
559

 V tom případě pak Rudolf Chadraba jako jeden z představitelů ikonologické 

metody aplikované na Dürerovo dílo mezi tyto prameny bezpochyby patří, a to i se všemi 

klady a zápory, jež si každá metoda, o to více sama ikonologie, s sebou nese.  

Hned v úvodu je třeba tedy říci, že Dürer zmetafyzičtěl. Plně se mytizoval tak jako 

celá řada ikonických postav umělců, již jsou pod neustálým drobnohledem historiků umění. 

Na pomyslné ose dějinného vývoje umění pak tito umělci tvoří ony důležité červené body, 

které často slouží méně obeznámeným zájemcům o dějiny výtvarného umění či studentům 

kunsthistorie jako záchytné body pro snadnější orientaci v bohatém světě výtvarné kultury a 

vyzrálejším historikům umění jako projekční plátno.
560

 I Albrecht Dürer a jeho dílo se stalo 

nadobro jedním z těchto červených puntíků a projekčních pláten zároveň. Literatura, jež je 

Dürerově postavě věnována, čítá dnes již takové množství položek, že zřejmě není v moci 

jednoho smrtelníka, je za celý život vůbec přečíst.
561

 I přesto se knihy o Dürerovi zřejmě jen 

tak psát nepřestanou, budou jen možná o něco sofistikovanější ve svých titulech a budou se 

snažit pojednat ho z úhlů různorodějších, ve vztahu k  dosud možná jen málo povšimnutým 

aspektům. Vedle nich se však budou o to více psát ty knihy, jež Dürera budou nahlížet jako 

mýtus. Nejsou to pak již knihy o Dürerovi samotném, ale o tom, jak se o Dürerovi 

přemýšlelo, psalo a jak se do Dürera opět promítalo podstatně více z doby, jež se ho snažila 

pro sebe znovu objevit, či jen dostatečně pochopit. Jsou to vlastně knihy o samotných 

historicích umění. Jestliže se tedy možná Rudolf Chadraba z hlediska jen těžko ověřitelné 

platnosti svých závěrů zcela jednoznačně nezařadil mezi přední znalce Dürerovy tvorby a 
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jeho pozice se mezi nimi může jevit jako více či méně vratká, naopak do příběhu o 

dürerovském mýtu bezpečně a neoddiskutovatelně patří.  

Dürer svůj soubor patnácti dřevořezů s titulním listem vytvořil přibližně někdy mezi 

léty 1496 až 1498 ve věku ještě takřka jinošském – jako mladý pětadvacetiletý umělec poté, 

co se vrátil ze své první cesty po Itálii (1495). Tomuto cyklu pak vždy náleželo místo 

nejvýznamnějšího díla v jeho raném tvůrčím období, zároveň ale takového díla, které 

vzhledem k dynamičnosti formálního provedení a intenzitě výrazu přímo vybízí, aby jeho 

„psychologie formy“ byla uvedena v paralelu s Dürerovým mladickým zápalem. Právě proto, 

že Dürer ztělesňuje plně renesanční postavu, jejíž všestranný zájem a invence dalekosáhle 

překračovala běžný rámec praxe tehdejších umělců, bylo vždy možné jeho tvorbu vztáhnout 

k různorodým problémům, ať už filozoficko-teologickým, či právě společensko-politickým. 

Bylo nasnadě, že tak uvědomělý a hloubavý umělec, jakým Dürer vskutku byl a za něhož byl 

vždy obecně považován, by se jen těžko mohl zdržet komentářů nebo dalšího promýšlení 

rozličných dobových problémů ve vztahu k vlastní umělcově individualitě. Přirozeně také 

Dürerovy názory měly prosvítat skrze výtvarnou řeč jeho děl. Toto Dürerovo „Sturm und 

Drang“ období, v němž vytvořil také svůj cyklus Apokalypsy a jež bylo stejně tak bouřlivé, 

jako se nám dnes jeví být celá situace v Evropě na přelomu 15. a 16. století, však neposkytuje 

ještě zcela jasné odpovědi na to, jakým způsobem Dürer tuto změnu dobového klimatu vnímal 

či prožíval. Až později sám umělec namaloval své Čtyři Apoštoly (1526), jež už jsou přímou 

manifestací idejí, které s sebou reformace přinesla. O co méně písemných historických 

pramenů se v tomto případě mohli badatelé opřít, o to větší tendence z jejich strany byla ona 

vyjádření nalézat v samotných Dürerových dílech. A tak se jeho Apokalypsa stala kolbištěm, 

na němž se střetávaly nejrůznější názory historiků umění. Řada z nich přitom skutečně 

nemohla popřít, že na ně z Dürerova grafického cyklu Janova zjevení něco revolučního přímo 

vyzařuje. To, že se tedy Chadrabovi mohl cyklus jevit také právě v tomto revolučním světle, 

by nebylo nic zase tak zvláštního. Jak bylo předestřeno, byl již dědicem celé řady teorií 

předchozích historiků umění, kteří se Dürerovým dílem zabývali. Pulzující linie, které jakoby 

vedly svůj vlastní život, a tím se zároveň vymaňovaly z tuhého a surového pojetí samotné 

techniky dřevořezu, byly již mnohými historiky umění před Chadrabou vnímány z hlediska 

zatím jen formální stránky jako něco, co již ohlašuje zcela novou uměleckou epochu. 

Formální a barvité rozbory Heinricha Wölfflina
562

 nebo Erwina Panofského
563

 jakoby si 

říkaly o další domýšlení. Pokud se jim jevila formální stránka díla jako něco revolučního, pak 
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se tedy muselo ono revoluční poselství zákonitě skrývat i v obsahu celého cyklu, protože 

podle ikonologického hlediska, kde je forma nositelem obsahu, musí přece ve výsledku také 

ona s obsahem plně souznít. Nebylo potom těžké na základě toho, čeho si povšiml již Moritz 

Thausing a po něm Max Dvořák odvodit, k jakému „typu revoluce“ by se mohl samotný 

cyklus Apokalypsy vztahovat nejpravděpodobněji. Dvořákovy Geistgeschichte se hlásily o 

slovo. A tak Dvořák s Thausingem jako první z historiků umění uvedli předreformační 

myšlenky do přímého vztahu k mladému Dürerovi, a tím upozornili na možné skryté poselství 

Dürerova cyklu.
564

 Na co však například Dvořák poukázal jen v náznaku, na tom později 

Chadraba vystavěl celou svou promyšlenou strukturu alegorického celku. Na základě podnětu 

výše dvou zmíněných učenců spolu s neodbytně o slovo se hlásící metodou Cejpovou se proto 

do centra Chadrabova tázání musela nutně postavit i otázka: Ohlašovala Dürerova 

Apokalypsa vážně jen „uměleckou revoluci“? 

Na základě vzorově vypracovaného „ikonologického rozboru“ nikoliv však 

v návaznosti na Erwina Panofskeho, nýbrž na Ladislava Cejpa, a tedy spočívajícího v 

odhalování jednotlivých alegorických vrstev celého cyklu, kde byl zcela nově položen důraz 

na osvětlení té vrstvy významu, která vypovídala o bezprostředním vztahu umělce k dobové 

situaci, dospěl Chadraba k závěru, že rané Dürerovo dílo sděluje při jeho pozornějším „čtení“ 

něco mnohem víc. Jak sám také prohlásil, šlo o to: „dokázat, že spílání římské církvi 

v obrazném slohu Apokalypsy bylo kolem r. 1500 nábožensko-politickým heslem pro obě 

strany velmi významným, a to zvláště v Německu nebo ve střední Evropě. Pak by byl zajisté 

Dürer, při zásadní vázanosti umělecké produkce té doby, musel přece ve své Apokalypse 

zaujmout k tomu nějaké stanovisko.“
565

 Chadraba tedy postavil do popředí dürerovského 

bádání takovou stránku jeho osobnosti, která byla již předmětem bádání historiků umění 

dříve, avšak spojovali ji většinou s dobou, kde si mohli být Dürerovými stanovisky víceméně 

jisti, tedy až po roce 1517. Chadraba však svým výkladem interpretoval Dürera jako 

„politizujícího filozofa“, jenž do díla „zakódoval“ jak samotnou kritiku katolické církve, tak 

také utopickou vizi o nastolení nového světového řádu skrze vládu císaře Maxmiliána I. již v 

samých začátcích Dürerovy slibně se vyvíjející umělecké kariéry. Právě také cyklus 

Apokalypsy prvně přivodil umělci takřka světovou slávu a Chadraba byl přesvědčen, že tomu 

tak nebylo pouze díky uměleckému přínosu celé série dřevořezů, nýbrž také díky jejímu 

samotnému sdělení. Nesmířil se tedy jen s obecným konstatováním, že Apokalypsa odrážela 

„ducha doby“, jenž byl tehdy na přelomu století přirozeně naplněn eschatologickými 

                                                      
564

 DVOŘÁK, Dürerova Apokalypsa, in: týž, (pozn. 528), s. 65-75. 
565

 CHADRABA ,1957a, s. 6. 



- 156 - 

 

očekáváními konce věků. Skutečně viděl v 50. letech v dřevořezovém Dürerově cyklu 

předzvěst evropských revolučních změn. Více než s rovinou teologickou ji dal nově do 

souvislosti se společensko-politickou situací, která se navíc v zemích 

postižených komunistickým režimem při interpretaci uměleckých děl poněkud pokřiveným 

způsobem stále více upřednostňovala. Avšak i zde narážíme na stejný problém jako v případě 

termínu „triumfalismu“. Chadraba sice výklad Dürerovy Apokalypsy spojil s konkrétní 

historickou vrstvou, sám totiž také neustále zdůrazňoval, že právě o tento nový pohled, jenž 

byl zatím jen málo brán v potaz, mu v jeho analýze šlo, ale ani situace na přelomu století 

nebyla jen náboženská a teologická na jedné straně, anebo jen společenská a politická na 

straně druhé. Tak třeba klasickým historikům kultury, jak je označuje Peter Burke, se nedalo 

upřít, ať už měli tendenci manipulovat s „duchem doby“ jakýmkoliv způsobem a často také 

poněkud alibisticky, že právě ve snaze vykreslit mysl tehdejších dob výše zmíněné polarity 

stírali a skutečně nahlíželi kulturu jako provázaný jednotný celek. V aplikaci na výtvarné 

umění a jeho dějiny, zdá se, toto úplně nefungovalo.  

V padesátých letech se tak v dürerovské literatuře objevily vedle dvou velmi cenných 

publikací, jimiž bylo definitivní vydání Dürerových vlastních textů pod editorským vedením 

Hanse Ruppricha
566

 a knihy Dürer und die Nachwelt, jež pojednala recepci Dürerova díla 

v pozdějších dobách
567

, také právě dvě ikonologicky pojaté studie, jež mohou k oné výše 

zmíněné polaritě určitým způsobem poukazovat. Zároveň ale šlo v obou případech o velmi 

důkladné a ambiciózní rozbory Apokalypsy, jež měly vrhnout na sérii Dürerových 

apokalyptických dřevořezů nové světlo a uvést je do nečekaných souvislostí s myšlenkovými 

proudy umělcovy doby. Jedním z těchto rozborů byla přirozeně Chadrabova Ikonologie 

Dürerovy Apokalypsy (1957), tou druhou pak kniha Franze Juraschka Das Rätsel in Dürer’s 

Gottesschau (1955).
568

 Oba autory pojila zejména snaha vidět v Apokalypse skutečně detailně 

propracovaný manifest určitých idejí. Juraschek tak v Apokalypse rozkryl teologickou 

filozofii Mikuláše Kusánského, zatímco Chadraba nábožensko-politický alegorický pamflet. 

První z nich tedy upřednostnil ryze duchovní rovinu výkladu, druhý naopak církevně-

politickou. Ať tak, či onak, ani jeden z autorů se nezavděčil všem a ve větší míře případů byly 

shodně jejich výklady spíše odmítnuty či zpochybněny, v těch lepších případech označeny za 

podnětné a provokativní hypotézy, avšak téměř vždy za velice spekulativní a jen těžko 
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ověřitelnou ikonologickou ekvilibristiku. Zmíněné rozbory se tedy staly pro mnohé do jisté 

míry názorným příkladem onoho nebezpečí, Panofského slovy řečeno, že: „se ikonologie 

nezachová jako etnologie vůči etnografii, nýbrž jako astrologie vůči astronomii.“
569

 Tak 

například Gertrud Schiller ještě v roce 1990 kriticky poznamenala k heslu o Dürerově 

Apokalypse v Ikonographie der christlichen Kunst, že: „F. Juraschek will den 

Apokalypsezyklus Dürers mit Hilfe einer Rekonstruktion der Bildfolge im Zussamenhang mit 

der Exegese der Apokalypse des Nikolaus von Cues bringen. Seine Ausführungen beruhen, 

trotz interessanter Beobachtungen, auf Hypothesen, die schwer nachvollziehbar sind. 

Andererseits hat R. Chadraba versucht, die Bildfolge Dürers als sozialrevolutionäre Kritik 

aufzufassen. Seine Argumente sind aber vielfach wenig stichhaltig und sowohl von dem Werk 

selbst, trotz versuchter Bildvergleiche, als auch durch literarische Zeugnisse nicht 

ausreichend zu belegen.“
570

 Je tedy pravdou, že odměřenějším či poněkud střízlivějším 

historikům umění hlasícím se k „strenge Kunstwissenschaft“ se musely Juraschkovy, a snad 

ještě více Chadrabovy studie jevit jako značně fantaskní. V případě Chadraby navíc hrozilo, 

že jeho analýza bude vyznívat jen jako konstrukt marxistického dějepisu umění, jenž byl 

tehdy hlavním interpretačním proudem propagovaným v komunistických zemích Východního 

bloku, a tudíž i u nás. Skutečně také Chadrabovo podání Dürerovy Apokalypsy bylo v českém 

prostředí takto navenek nejednou prezentováno, tedy jako řešení jednoho z klíčových 

problémů dějin umění z marxistického hlediska.
571

 Tehdejšímu režimu se takto pojatá 

ikonologická studie prostě hodila, a proto také byla chápána jako vzorový příklad toho, co 

bylo nazváno „marxistickou ikonologií“. Chadrabův výklad Apokalypsy byl nesen na 

marxistické vlně v tom slova smyslu, že se držel její interpretace reformace, alespoň co se 

terminologie týče, jako svého druhu revoluce a tedy jako toho, co bylo později v NDR 

označováno za frühburgerliche Revolution (raně buržoazní revoluci),
572

 nebyl však tak naivní, 

aby si neuvědomoval, slovy Rainera Wohlfeila: „dobově podmíněnou souvislost dvou 

nakonec nezávisle působících základních podmínek lidské existence kolem r. 1517 – 

křesťanské víry a společnosti.“
573

  

                                                      
569

 PANOFSKY (pozn. 231), s. 47. 
570

Gertrud SCHILLER, Ikonographie der christlichen Kunst, sv. V, 1990 Gütersloh, s. 330, pozn. 856. 
571

 Srov. s úvodním textem Jaromíra Neumanna: „ Rudolf Chadraba bringt die ikonologische Analyse im Geist 

der marxistischen Methode neu zur Geltung sowie gegenwärtig die jüngere Generation der 

tschechoslowakischen Kunsthistoriker darum bemüht ist.“ Jaromír NEUMANN, Vorwort des Redakteurs, in: 

CHADRABA, 1964b, s. 6. 
572

 Chadraba hovořil o „měšťansko-selské revoluci“. Viz CHADRABA 1957a, s. 11, ale také o „raně buržoazní 

utopii“, viz CHADRABA, 1964a, s. 42; Srov. HLOBIL: „R. Chadraba ani asi nikdy nepoužil termín „raně 

buržoasní nebo raně měšťanské umění.“ HLOBIL (pozn. 6), s. 12. 
573

  Rainer WOHLFEIL, Einführung in die Geschichte der deutschen Reformation, München 1982. Stejnou pasáž 

cituje souhlasně i Otto Hermann PESCH, Cesty k Lutherovi, Brno 1999, s. 218. 



- 158 - 

 

Zaměřil se však, ani ne tolik na společnost, ani ne tolik na víru, jako právě na politické 

ideály předreformační doby, jež nešly od náboženské a společenské vrstvy výkladu tak lehce 

oddělit. Interpretace Dürerovy Apokalypsy v jeho podání sice o struktuře a procesech ve 

společnosti také vypovídala, ale důraz na ekonomické a třídní podmínky zde nebyl nikterak 

veliký.  Srovnáme-li například jeho práce o Apokalypse se statěmi Ernsta Ullmanna, jenž měl 

jinak zřejmě nemalý podíl na tom, že byly právě Chadrabovy badatelské výsledky 

propagovány v tehdejší NDR, kde – jak Ivo Hlobil poznamenal – dobře vyhovovaly intenzivně 

rozvíjené teorii o německé raně buržoasní revoluci,
574

 vyplyne z toho, že Chadrabovy práce 

byly vystavěny na poněkud jiném základě než texty Ulmannovy, jež se snažily někdy až příliš 

násilně pod ideologickým vlivem, který byl v jeho případě nepopiratelný, učinit z Dürera 

podnikatele raného kapitalismu obchodujícího s grafikou jako se zbožím, jež mu 

nezajišťovalo pouze slávu, ale především obživu. To samozřejmě nejsou teze, v kterých by 

nespočívala část pravdy, jde spíše jen o jejich vyváženost a uvedení v souvislost i s dalšími 

okolnostmi ať už ryze uměleckého či ideového charakteru. Ulmann navíc zastával poměrně 

dlouho vysoké postavení na tehdejší Univerzitě Karla Marxe v Lipsku, s níž byl dlouhodobě 

spjat a kde se pod jeho vedením pěstovalo výhradně „frühbürgerliche Kunst“, namísto „Kunst 

der Dürerzeit“.
575

 Díky společnému zájmu o umění Dürerovy doby a kontaktům s Ullmannem 

se Chadraba měl pak možnost účastnit několika konferencí, sympozií a přispět do řady 

sborníků či odborných periodik v zahraničí.
576

 Nelze také popřít, že pro Chadrabu mohly být 

Ullmanovy práce inspirativní, jak dokládá i jím přeložený článek z pera tohoto 

východoněmeckého kunsthistorika v časopisu Umění, jež nesl příznačný název Albrecht 

Dürer a raně buržoasní revoluce v Německu.
577

 Právě tento článek ale také neobyčejně 

názorně dokládá rozdíl mezi oběma badateli.  

Na rozdíl od Ullmanna se Chadrabova práce snažila daleko více přiblížit dobové 

utopické představy či světonázorové postoje jednotlivých společenských tříd, byla tedy 

jakousi sociologií vědění uplatněnou v prostředí dějepisu umění, a v tom by snad mohl 

spočívat její sociální aspekt. Nelze proto zjednodušeně tvrdit, že jsou Chadrabovy výklady 

plně ztotožnitelné se sociálními nebo marxistickými dějinami umění. Jsou vždy v prvé řadě 

ikonologické a do jisté míry politické. Sociologický aspekt v nich hraje až druhořadou roli, a 
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pokud mají být také kritizovány jako dezinterpretující či zavádějící, tak je to právě z těch 

příčin, které tkví v samotné podstatě ikonologie, ne zcela tak úplně v podstatě sociologického 

či marxistického pohledu na umění. Protože tam, kde se Chadraba většinou mýlí a kde se 

ukazují jeho největší nedostatky, je právě v přílišném kladení důrazu na provázanost slova a 

obrazu a na jejich bezproblémovou převoditelnost mezi sebou, která je často dle jeho názoru 

ve výsledku zcela zřejmá všem, bez ohledu na dobu, místo či společenskou třídu. Musíme 

také chápat, že Rudolf Chadraba stál v počátcích budování ikonologické metody u nás. Tím, 

že byl průkopníkem, znamenalo také do jisté míry to, že byl ještě příliš zahleděn do možností 

a přínosu samotné metody, která stála a padala s odhalováním vnitřních či skrytých významů. 

Chadraba si nejdříve musel plně osvojit právě tento přístup a jeho výsledky, s jejichž pomocí, 

jak doufal, mohl proměnit umělecká díla v prameny historické povahy, jež následně mohly 

vypovídat o společenských a politických podmínkách. Možnostmi, které mu následně přinesla 

takto pojatá „politická ikonologie“, byl potom zaujat natolik, že řešení dalších problémů, jako 

je kritičtější práce s prameny, či problém recepce (vztahu diváka a díla), u něj zůstávala 

stranou nebo nebyla brána v potaz vůbec.  

Zajímavou provázanost marxistické sociologie s ikonologií již méně za účasti 

politických determinant lze nicméně u Chadraby nalézt v jiném dürerovském tématu a to 

konkrétně v rozboru snad nejslavnějšího umělcova grafického listu Melancolia I (1514). 

Panofského interpretaci zde přiblížil sociologické rovině výkladu tím, že za jednu z hlavních 

idejí, jež do rytiny Dürer promítl, označil odvěký problém dělby práce. Na základě motivu 

kružítka jako atributu jednoho ze svobodných umění – božské geometrie, tak jak jej pro 

výklad Melancholie vysledoval již Panofsky (Typus Geometriae), dospívá ke konkrétnějšímu 

řešení, jehož rámec zasazený Panofskym však zůstává. Stále se jedná o jakési faustovské 

téma, či meditaci o poslání umění, ve výsledku pak frustraci z nemožnosti dospět konečného 

či dokonalého řešení. Chadraba však vidí hlavní problém ani ne tak ve vystižení 

novoplatónské teorie saturnského génia,
578

 jako ve středověkém dualismu lidských činností: 

„Čteme tu rezignaci renesančního snažení pomocí „božské geometrie“ sjednotit vyšší a nižší 

svět, vyšší svobodná umění ducha s nižšími „mechanickými“ řemesly, mezi něž středověk 

řadil i výtvarná umění. Svobodnou výtvarností měla totiž být překonána podvojnost světa i ve 

smyslu dělby práce na práci hlavy a rukou: zrušení dělby práce je základní ideou 

renesance.“
579

 Tímto tématem se Chadraba ve svých dürerovských studiích nejednou 

zabýval, když tak například k 500. výročí narození Lucase Cranacha staršího na konferenci ve 
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Wittenbergu přednesl referát s názvem Zirkel und irdisches Paradies (1972),
580

 kde motiv 

kružítka pojednal jako klíčový symbol uměleckého zápolení o pozvednutí statutu výtvarného 

umění za pomoci geometrie mezi svobodná umění. I zde, ačkoliv Chadraba dospěl k závěru, 

jenž je dobově více podmíněný, než jsou závěry Panofského, protože lépe ukazuje na vztah 

umělce a společnosti, stále ale zůstává v rovině ryze ikonologického rozboru, který je 

postaven na Chadrabově „syntetické intuici“, nebo chceme-li přesvědčení, že tehdejší 

palčivou otázku, jež trápila mysl renesančních umělců, obzvláště těch, kteří inklinovali 

k teoretičtějšímu promýšlení uměleckých problémů, jako byl Dürer, představovalo dilema 

spočívající ve středověkém odsouzení výtvarného umění jako řemesla, jež je především 

záležitostí práce rukou, a tedy něčím mechanickým, nikoliv však invenčním. 

Projdeme-li si podrobněji dürerovskou literaturu, jež až do současné doby cituje 

Chadrabovy práce o Apokalypse, zjistíme, že je to právě ona Chadrabova „syntetická intuice“ 

a závěry založené více na subjektivních názorech než na objektivní analýze, které další 

badatelé zabývající se tímto tématem shledávají jako problematické a nepřekonatelné pro to, 

aby mohli jeho teze týkající se Apokalypsy bezvýhradně přijmout. Tato namnoze obecná 

tvrzení, jež se však většinou vyčerpají jen u tohoto konstatování, jsou více než početná.
581

 

Není ani smyslem této práce všemi zmínkami, některými velmi kritického rázu,
582

 jinými zase 

méně, jež přiznávají Chadrabovi alespoň částečnou pravdu, se dopodrobna zabývat a 

vypočítávat zde tak jeho „skóre“, které by ve výsledku zřejmě svědčilo o neudržitelnosti 

platnosti jeho závěrů. V rozsahu, v jakém existuje literatura jen o Dürerovi a jeho vztahu 

k reformaci, by to pro zde předloženou práci znamenalo se v materiálu tohoto typu utopit.
583

 

Zastavme se tudíž pro ilustraci jen u jednoho textu, jehož autorem je Ernst Gombrich. Z naší 

strany si zaslouží právě tento text bližší rozbor a to nejen vhledem k významu a renomé, jež si 

Gombrich jako historik umění svým dílem celosvětově vydobyl, ale zejména proto, že 
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v tomto případě výtky Chadrabových kritků skutečně pojmenovává a shrnuje s příznačným 

nadhledem autorovi sobě vlastním. 

Kritiky vůči  Chadrabově velmi odvážné interpretaci Dürerovy Apokalypsy, jež na 

sebe nenechaly dlouho čekat, zároveň dostatečně poukázaly na to, jakou pozornost dílo ve své 

době muselo vzbudit, nikoliv však pouze ze strany specialistů na tvorbu Dürera.  Daly se na 

něm totiž zřejmě ilustrovat obecnější problémy, jimiž uměleckohistorické výklady, zejména 

ty ikonologické či duchovědné, trpěly. Co je podstatné – Chadrabova práce navíc dráždila 

mysl některých historiků umění také proto, že její teze byly jinak podepřené celou řadou 

dobových pramenů, za pomocí nichž Chadraba vytvořil dosti plastický a věrohodný obraz 

tehdejší společensko-nábožensko-politické situace. Nemohl být tedy zcela tak nařčen z toho, 

pro co byl tolikrát kritizován Max Dvořák. K vyvrácení jeho tezí bylo zapotřebí podstatně 

většího úsilí než v případě odmítnutí Dvořáka, jehož uvedení Dürera ve vztahu k myšlenkám 

reformace, ještě dříve než byly vysloveny samotným Lutherem, se mohlo jevit spíše jako 

marginální záležitost, anebo jen tak mimochodem vyslovená hypotéza postavená na 

nedostatečně propojených paralelách mezi samotným umělcem a absolutním duchem doby. 

Ostatně otázkou zůstává, jestli Chadraba vlastně neproslavil více Dvořákovu přednášku o 

Dürerově Apokalypse, která paradoxně od té doby, co byla ve světě známa Chadrabova práce, 

začala být velmi často citovanou literaturou,
584

 právě také proto, že se k ní Chadraba přihlásil 

jako k východisku, z něhož dále vedl vlastní ikonologický výklad, a jež tedy byla považována 

za původce Chadrabových pro mnohé „přehnaných a spekulativních hypotéz“.  

Pro zřejmě asi největšího známého kritika hegeliánského Zeitgeistu mezi historiky 

umění, jakým nepochybně Ernst Gombrich byl, musel tedy Chadrabův ikonologický rozbor 

vedený po ose Dvořákových myšlenek nad Dürerovou Apokalypsou jako výtvarného 

předobrazu Lutherových tezí, vyznít, ať už Chadraba sebevíc opřel svoje závěry o mnohé 

další dobové prameny, opět zase jen jako navázání na hegelovsky pojatý a imanentní 

Weltanschauung, jenž promlouval k některým historikům umění z výtvarných děl hlasitěji, 

než jak to činily další poněkud přízemější, ale prokazatelnější okolnosti stojící za vznikem 

uměleckých děl. Tuto svou „pozitivní skepsi“, jak jeho postoj trefně označil Jan 

Białostocki,
585

 vyjádřil Gombrich již při jednom ze seminářů na Univerzitě Johna Hopkinse 

v Baltimoru v letech 1967-68, aby pak o rok později ve sborníku vydaném s názvem 

Interpretation: The Theory and Practice
586

 Chadrabovu práci v podstatě svým způsobem 
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kanonizoval, protože ačkoliv závěry „předního českého ikonologa“ ve výsledku zpochybnil, 

není také pochyb o tom, že tím jeho studii zároveň uvedl v uměleckohistorickém světě do 

širšího povědomí, a to se jednoduše ne všem historikům umění v našich končinách vždy 

poštěstí.
587

 Navíc, co stojí také za zmínku – i Gombrich Chadrabovu práci odmítl jednoduše 

spojit s marxistickým dějepisem umění. Namísto toho z ní ale učinil propracovanější 

„dvořákovskou duchovědu“, jejíž pozůstatky sledoval ještě u mnoha dalších historiků umění.  

Gombrich byl v tomto ohledu vždy velkým kritikem, jenž dokázal velmi přesně 

identifikovat a popsat nedostatky svých předchůdců a ukázat na to, jak často zavádějící 

mohou být právě jejich výklady uměleckých děl, a především, jaký mají následně vliv na 

proces vnímání obrazů. Gombrichova stať již svým názvem The Evidence of Images poměrně 

výstižně implikovala podstatu problému, jímž se autor zabýval a do něhož nakonec zahrnul i 

Chadrabův případ. Zejména její druhá část věnovaná Chadrabovi s Dvořákem nesla již v 

podtitulu The Priority of Context over Expression dobře míněnou radu pro všechny ty, jež 

s obrazovým materiálem nepracují při svých rozborech dostatečně kriticky. Jak tedy 

Gombrich uvedl, hlavní problém spočíval v tom, že pro Dvořáka (a tedy i pro Chadrabu) byl 

kontext již předem daný: „rok 1498 nabízel jak konec středověku, tak úsvit nového století, 

které by bylo svědkem Lutherovy reformace. Bylo by tedy nespravedlivé tvrdit, že Dvořák 

(potažmo i Chadraba – pozn. autorky) pochopil z díla více, než z něho mohl ve skutečnosti 

vyčíst?“
588

 Skutečně potom také může být udržitelná Chadrabova teze, na základě níž lze 

například v 13. listu Dürerovy Apokalypsy nalézt zobrazení tří obručí papežské tiáry jednou 

na hlavě babylonské nevěstky, podruhé na poháru, jejž drží v ruce a nakonec zapletenou 

v turbanu falešného proroka? [11] Není to přeci jen více zbožné přání interpreta než skutečný 

záměr malíře? Anebo bude vskutku mladý mnich na tomtéž listu tím, kdo tuto ženštinu vzývá, 

spíše než tím kdo upírá zbožný pohled vzhůru směrem k andělům sestupujícím z nebes, jak si 

toho všiml již August von Eye a po něm Ernst Gombrich?
589

 Neviděl tedy přeci jen Chadraba 

v jednotlivých listech již předem, ani ne tak ztělesnění ducha doby, jako přímo ztělesnění 

Dvořákovy domněnky, na základě níž teprve poté odvozoval další možné významy? 
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Obr. 11 Albrecht Dürer: Nevěstka babylónská, 13. list Apokalypsy, 1496-1498, dřevořez, 39,5 x 28,6 cm. 
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Jak Gombrich také neustále zdůrazňoval, a jak je dostatečně známo i z jeho dalších 

studií, samo vidění je procesem konstruktivním, nikoliv pasivním a oddělit myšlení od vidění 

není zcela možné,
590

 stejně tak jako není jednoduché pro žádného historika umění zbavit se 

onoho prazvláštního stvoření, jež v narážce na hroznýše královského (Boa Constrictor) 

označil vtipně Erwin Panofsky termínem „Boa Constructor“
591

 a s nímž i později Ernst 

Gombrich tak rád „strašíval“ ostatní historiky umění, protože vzhledem k jeho příznačnému 

pozitivnímu skepticismu, Panofského motto a zároveň varování: „beware of boa constructor“ 

znělo přeci jen o poznání hravěji a sympatičtěji než vážně míněný a poněkud chmurný termín 

„Zeitgeist“. Oba jsou však pojmenováním stále jednoho a téhož odvěkého problému 

v dějinách umění – svodu, jemuž obzvláště ikonologie podle Gombricha tak ráda 

podléhala.
592

  

Chadraba by s tím ale asi zřejmě nesouhlasil, ostatně oba historikové byli poněkud 

odlišného ražení. Chadraba se určité spekulativnosti a zobecňování nikdy nebránil a chápal je 

jako přirozenou součást svojí metody, či pohledu na umění vůbec, zatímco „popperovsky“ 

zaměřený Gombrich právě před tím vším, jako jednou z největších slabin soudobého dějepisu 

umění, neustále varoval. Není nikterak překvapivé, že ony výše uvedené odvěké interpretační 

problémy se nejlépe vyjevovaly na neméně stejně odvěkých tématech, mezi něž tvorba 

Albrechta Dürera na poli uměleckohistorického bádání rovněž vždy patřila. Možná že tedy 

grafický cyklus Apokalypsy nebyl politickým manifestem největšího německého umělce 

renesance, jak se snažil po právu zpochybnit Gombrich a celá řádka dalších badatelů s ním, 

rozhodně však byl metodologickým manifestem Rudolfa Chadraby, který, jak jsme v předešlé 

kapitole ukázali, v českých podmínkách znamenal hodně. Jeho kniha o grafickém cyklu 

Dürerovy Apokalypsy může být i nadále inspirativním čtením, stejně jako byla pro 

Gombricha, který ji označil za „detailed and learned interpretation of this work“, jakkoliv 

odmítl v Dürerovi spatřit radikálního obrazového revolucionáře. Některá díla totiž stojí za 

přečtení i dnes, kdy může být míra jejich faktografického přínosu výsledky následujících 

bádání již oslabena, protože jsou to často díla, která právě ve své době znamenala zlom 

v chápání a nahlížení některých zásadních otázek uvnitř vlastní disciplíny a signalizovala tedy 

změnu dosavadního uměleckohistorického diskursu. Na přelomu 50. a 60. let u nás tuto roli 

do jisté míry sehrála také Chadrabova kniha. Budeme-li se chtít dále v budoucnu zabývat 
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historiografií uměleckohistorické vědy v českém prostředí, neměli bychom na ni zapomenout, 

ať už si budeme o Dürerových politicko-náboženských postojích myslet cokoliv. 
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14. ZÁVĚR 

 

Tuto práci jsme zakončili, možná poněkud netradičně, nikoliv pojednáním o některé z 

posledních či pozdních Chadrabových prací, nýbrž naopak zamyšlením nad studií, jež jeho 

vědeckou dráhu vlastně nastartovala. Cílem zde předloženého textu, jak je vidno, opravdu 

tedy nebylo podat chronologický a ve svém vývoji přehledný nástin Chadrabova vědeckého 

díla. Šlo nám však o to otevřít určitá klíčová témata jeho práce jako práce historika umění, jež 

by poukazovala na pozoruhodnou šíři Chadrabových zájmů, a jež by je tak mohla zasadit do 

širšího kontextu. Proto jsme se věnovali spíše vlivům, jež na něj působily, než tomu jakou 

pozici při současném stavu uměleckohistorického bádání Chadrabovo dílo zastává dnes. Je 

přirozené, že s narůstajícím počtem novějších poznatků a literatury mnohé závěry historiků 

umění starších generací stále více ztrácí na své platnosti, což je samozřejmě i případ 

Chadrabův, který v tomto ohledu netvoří žádnou výjimku. Pokud jsme chtěli vyzdvihnout 

jisté kvality a rysy Chadrabovy vědecké práce, pak mělo jít zejména o to poukázat, nakolik 

byl jeho přístup v interpretaci výtvarných děl ve své době ojedinělý a nakolik se může ukázat 

jím vedená snaha začlenit umělecké památky do široce pojatého kulturně a politicko-

historického rámce jako přínosná a inspirativní nejen pro historiky umění, ale i pro specialisty 

z dalších historických disciplín. 

Chadrabovo celoživotní vědecké dílo čítá na několik stovek studií a článků, přičemž 

jejich téma se často opakuje, a také jeho rozsáhlejší publikace by se daly spočítat na prstech 

jedné ruky. Pokud tedy počet stránek nebo výčet témat, do nichž by se dala vtělit jeho práce, 

není nikterak ohromující, a na druhou stranu tu tvrdíme, že sto padesát stran předložených 

v této diplomové práci nemůže postačit k zevrubnějšímu uchopení Chadrabova odkazu, má 

tím být řečeno jen to, že přínos tohoto historika umění spočívá v poněkud jiných kvalitách, 

než jaké představuje hromadění faktografických poznatků o různých historických dobách, 

osobnostech umělců a jejich tvorbě. Spočívá zejména v jeho schopnosti interpretovat výtvarná 

díla zcela novým způsobem, zaběhnuté stereotypy znejistit a podkopat jejich základy 

odlišnými, byť někdy až prapodivně vyznívajícími teoriemi, jež se při prvním a ne zcela 

důkladném čtení mohou jevit jako scestné hypotézy, jež nemohou být nikdy prokázány. A 

v řadě případů tomu tak skutečně je, protože ve výkladech ideové roviny uměleckých děl, na 

něž se Chadraba zaměřoval především, lze jen kdy těžko hovořit o něčem takovém, jako je 

absolutní pravda.  

Doba, během níž Chadraba působil v prostředí české uměleckohistorické vědy, trvala 

více než půl století a je přirozené, že i v rámci ní se muselo Chadrabovo uvažování a jeho 
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stanoviska měnit. Přesto však nelze v Chadrabově díle vystopovat nějaké zásadní 

metodologické zvraty, které by zcela radikálním způsobem pozměnily charakter jeho prací. 

Ten zůstává stejný v tom slova smyslu, že v popředí jeho zájmu vždy zůstává sémantická 

složka výtvarného díla, která jednoznačně převažuje nad všemi ostatními aspekty a z níž je 

možné vyvodit další obecnější závěry platné jak na poli dějin umění, tak i v oborech, kde 

například zájmy o dějiny idejí a mentalit hrají svou nemalou roli.  

Máme-li si v závěru alespoň stručně rekapitulovat určitou vývojovou linku 

Chadrabova díla, můžeme říci, že ve svých začátcích byl jasně ovlivněn hermeneutikou 

Ladislava Cejpa a jeho stylem výkladu literárních památek, za pomocí něhož hledal ve 

výtvarných dílech konkrétní významové vrstvy, jež měly poukazovat na dobové historické 

události či osobnosti a tím vyvažovaly a doplňovaly obecně alegorický či morální význam, 

běžně v dílech nalézaný. Toto Chadrabovo období bychom tak mohli označit za dobu jeho 

převažujícího „alegorického strukturalismu“ či „dürerovsko-filologických studií“, 

vycházejících z metod literární vědy. Tohoto směru se Chadraba v podstatě nikdy nevzdal, ale 

postupem času se u něj začaly projevovat i jiné tendence, které se promítly do jeho metody a 

obohatily ji.  

Tak to byl od druhé poloviny 60. let zejména vliv antitetické ikonologie Aloise 

Dempfa, který představoval určitý obrat v Chadrabově díle, jenž vyústil ve formulování 

principu antitetické nápodoby jako trvalejšího principu v rámci uměleckohistorického vývoje. 

Napodobivá antiteze vítězných symbolů mocného nepřítele se pro Chadrabu tak stala 

skutečnou zákonitostí a pomohla mu definovat a objasnit podstatu pro něj klíčového pojmu 

triumfalismu jako zásadního tematického okruhu nejenom křesťanského umění. Okruh 

triumfalismu s teorií napodobivé antiteze pak rozvíjel Chadraba až do konce života.  

Pokusili jsme se také ukázat, že zákon antitetické nápodoby, který Chadraba jako 

první uplatnil a šířil v českém dějepisu umění, má svoje hlubší kořeny v antropologické 

tradici a lze k němu nalézt četné paralely zejména mezi teoriemi a přístupy známých etnologů, 

lingvistů či religionistů. Chadraba pochopil, že triumfální schémata a imitativní antitetické 

strategie jsou odvozeny ze základních a už od pravěku známých lidských potřeb, jež jsou 

existenciálního charakteru, kde v samých začátcích šlo o obranu před nepřítelem, o vlastní 

přežití a později také o jeho přemožení a trumfování nad ním, jež mohlo být skrze výtvarné 

umění explicitně a vědomě, ale i zcela podvědomě, vždy nějakým způsobem vyjádřeno. Ve 

spojení s těmito tématy pak vystupuje také o to znatelněji v Chadrabově díle význam pojmu 

„tradice“, jíž postupně a přirozenou cestou vlastního zhodnocování přisuzoval stále větší roli 

ve světě obrazového myšlení, a to nikoliv pouze v návaznosti na osvojení si základních znaků 
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tehdy módní ikonologie. V této souvislosti šlo Chadrabovi o to, aby i pohanské orientální 

vlivy byly v umění středověku akcentovány stejně tak důrazně, jako tomu bylo u vlivů 

řeckořímské antiky pro středověk a renesanci. V této době, v níž se již Chadraba více 

odpoutal od čistě literárních přístupů, je možné u něj hovořit o takzvané typosémantice, jež se 

začala uplatňovat právě ve spojení s triumfální symbolikou a antitetickou nápodobou.  

Je třeba také připustit, že Chadrabova pozdní vědecká činnost se vyznačuje texty, které 

v protikladu k předchozím obdobím, kdy z Chadrabovy strany ještě přetrvávala snaha 

obecnějšího zdůvodňování jeho základních tezí, se jeví být mnohdy stále méně čitelné a 

srozumitelné, jako by jim často chybělo právě ono teoretické objasnění na úkor někdy 

samoúčelného vršení literárních a výtvarných důkazů. Pro čtenáře, který nemusí být 

seznámen zcela s Chadrabovým způsobem uvažování, to může představovat značné 

komplikace v porozumění textu, v němž se podstata sdělení, jež chtěl autor vyjádřit, někdy 

poněkud ztrácí. Navíc Chadraba, jak jsme též zmínili, pracoval převážně se stále stejnými 

prameny, a to jak výtvarnými tak literárními, jež pouze zřídkakdy obměňoval. Tak například 

na reprodukci výjevu Exaltatio crucis z nadpraží kaple sv. Kateřiny na Karlštejně narazíme 

takřka v každé druhé Chadrabově stati, právě protože tak výborně dokládá jeho vlastní teze a 

závěry, k nimž dospěl již dávno, jež však lze uplatnit i pro zcela jiná období či památky. 

Stejně tak například kniha Felixe Rüttena o triumfální hagiografii spolu s mnoha dalšími 

tituly, které jsme zde v práci uvedli, se objevuje v citacích té většiny Chadrabových textů, jež 

mají alespoň minimálně co dočinění s triumfální symbolikou. Z výsledků recentního bádání 

tak Chadraba už nepřebírá mnoho nového, pokud to v zásadě nepotvrzuje jeho vlastní teorie. 

Přesto i pozdní Chadrabovo dílo zůstává dokladem autorovy neobyčejné erudovanosti a jeho 

zájmů o problémy, jež přesahují běžný uměleckohistorický rámec. 

Navzdory všem výše uvedeným pokusům systematizovat a rozčlenit Chadrabovo dílo 

do určitých etap či konkrétnějších anebo převažujících metodických přístupů, stále chápeme 

jeho celoživotní uměleckohistorické zaměření jako povýtce ikonologické, a to v tom nejširším 

pojetí. Proto tedy u něj nehovoříme o žádných významnějších metodologických zvratech. 

V souvislosti s ikonologií je třeba zmínit, že Chadraba patřil ještě do té generace, která se 

stále vypořádávala s dualismem obsahu a formy. Potřeba vyrovnat se s tím ho neustále 

zaměstnávala, chtěl tak dojít k jednotící metodě, která by se této dichotomie zbavila, a 

ikonologie mu v tomto směru nabídla nejvhodnější řešení. Naučil se proto ty prvky 

v uměleckých dílech, doposavad považované za čistě výtvarné, interpretovat také z hlediska 

významu. Chadraba tak vskutku chápal ikonologii jako nástroj jeho osobnímu zaměření 
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nejvlastnější, proto se ho nikdy nevzdal a nikdy od něj neupustil, byť se neustále inspiroval 

přístupy historiků velmi různorodého typu, kteří k ikonologii měli často velmi daleko.  

Bez povšimnutí by ale neměla zůstat ani ta okolnost, díky níž nebylo vždy snadné 

Chadrabovo dílo jednoduše zhodnotit. Rudolf Chadraba se totiž neustále ocital na určité dělicí 

čáře. Nikde vlastně nebyl úplně doma, a tak nebyl nikde ani plně pochopen. Z jedné strany 

byl pranýřován klasicky školenými historiky umění, pro něž byl umělecký vývoj často ještě 

otázkou výhradně formálních proměn, a tudíž stále představoval cosi imanentního, na druhou 

stranu tu byli obecní historici a medievisté, k nimž měl Chadraba zejména svými tématy, jež 

objevně nacházel v uměleckém prostředí – jako byla otázka tradice, donátorství, mocenská 

propaganda, ideologie, utopická vize světovlády ad. – podstatně blíž než k běžným 

kunsthistorikům, ale ani oni nemohli Chadrabovy teorie vzít zcela vážně pro jeho 

generalizování a nepříliš kritické zacházení s prameny, jež bylo vzdáleno pozitivisticky 

důkladnému zacházení s historickými fakty a bylo zřejmě zakořeněno v jeho estetické a 

literárněvědné orientaci, kde byl dán podstatně větší prostor vlastnímu domýšlení a 

teoretizování před přísně objektivistickou prací s faktickými poznatky.  

 

Vraťme se ale ještě naposled k začátku našeho závěru, kdy jsme museli konstatovat 

poněkud nestandardní uzavření této práce. V analýze „chadrabovských témat“ bychom totiž 

mohli pokračovat i nadále, a to na bezpočtu dalších stran. Tak bychom mohli zhodnotit 

Chadrabovu roli výtvarného kritika soudobého umění, jeho nemálo zajímavé intervence do 

oblasti etnografického bádání nebo jeho poučené texty, ať už germanistické, či estetické. Toto 

jsme odsunuli do pozadí a rozhodli se věnovat pozornost zejména jeho pracím psaným a 

považovaným za víceméně kunsthistorické, i když je zřejmé, že jen domýšlením všech 

zmíněných aspektů Chadrabova díla v jejich provázanosti může být obraz jeho myšlenkového 

světa celistvý. Možná bychom se díky tomu od Rudolfa Chadraby a jím řešených 

uměleckohistorických problémů dostali také někam úplně jinam a nepopíráme, že i tato cesta 

by byla velmi lákavá, zároveň nikoliv bez rizika, protože ne všichni dosahují takových 

dispozic a ambic, pustit se i do zkoumání těch oblastí, kde historik umění musí vycítit, že se 

pohybuje na poněkud tenkém ledu nebo lépe řečeno v místech, o nichž bychom prohlásili – 

„hic sunt leones“. Pro Rudolfa Chadrabu evidentně žádná taková terra incognita 

neexistovala, a právě tuto odvahu překračovat hranice oborů a historických specializací 

považujeme za jeden z  největších přínosů jeho práce, která, jak se také domníváme, do jisté 

míry s podstatou ikonologie jako metody souzní. Z toho důvodu lze tudíž s označením 

Rudolfa Chadraby jako ikonologa zcela souhlasit. Protože nahlédneme-li na ikonologický 
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přístup poněkud méně akademicky a z psychologičtějšího hlediska podle toho, jakému 

charakteru či typu historiků umění vyhovuje, můžeme říci, že je metodou detektivní, ba téměř 

investigativní, a „správný ikonolog“ by měl být také nad rámec jiných historiků neobyčejně 

zvídavý. Jestliže tedy Erwin Panofsky hovoří o jakési schopnosti či vloze přináležející 

ikonologii – o takzvané „syntetické intuici“ – přidejme k tomu ještě onen charakterový rys, 

jímž je zvídavost, tedy přirozená lidská vlastnost, která není uzavřena oborovými hranicemi, 

vědeckými konvencemi, ale ve výsledku snad jen limity nás samotných. Pokud jsme tedy již 

během našeho výkladu či rozboru Chadrabových tezí sklouzli často jakoby mimo rámec 

vymezený osobou tohoto historika umění, je to jen doklad toho, že ve svém díle Chadraba 

nabídl k budoucímu rozvíjení také díky své „zvídavosti“ celou řadu podnětných myšlenek, u 

nichž by bylo škoda, kdyby zůstaly odsunuty na okraj dnešního zájmu humanitních a 

historických disciplín, a to také proto, že řadu těchto disciplín mezi sebou nevšedním 

způsobem propojují a ukazují tak k obecnějším kulturně-historickým problémům. Nelze tak 

přehlédnout, že tato práce také částečně vyrůstá z přesvědčení, že reflexe vlastního oborového 

směřování a jeho metod ve vztahu k obecnějším problémům, ostatním vědním oborům a s tím 

i ocenění osobností, jež k tomuto směřování značným způsobem přispěly, zde stále ještě 

chybí. A Rudolf Chadraba jednou z takových osobností nepochybně byl. 
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15. SEZNAM ZKRATEK POUŽITÝCH V PRÁCI 

 

A AV ČR  Archiv Akademie věd České republiky 

A PU   Archiv Palackého univerzity v Olomouci 

AV ČR  Akademie věd České republiky 

FF UK   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

FF UP   Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

NDR   Německá demokratická republika 

UHS   Uměleckohistorická společnost v českých zemích 

UPOL   Univerzita Palackého v Olomouci 

ÚDU AV ČR  Ústav dějin umění Akademie věd České republiky 

ÚTDU ČSAV  Ústav teorie a dějin umění Československé akademie věd 
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PŘÍLOHA Č. 1 

BIBLIOGRAFIE RUDOLFA CHADRABY (1948 – 2011) 

Následující personální bibliografie Rudolfa Chadraby je členěna chronologicky po 

jednotlivých letech, v rámci nichž je uplatněno abecední třídění. V případě poznámkového 

aparátu diplomové práce, kde citujeme nebo odkazujeme na Chadrabovy texty, vycházíme ze 

zde předloženého soupisu. Ten vznikl na základě předchozích již zveřejněných bibliografií, 

zejména pak posledního bibliografického soupisu zpracovaného I. Hlobilem, M. Horáčkem, 

O. Jakubcem a M. Pavlíčkem u příležitosti vydání sborníku k 80. narozeninám Rudolfa 

Chadraby (Historia Artium IV. Sborník k osmdesátým narozeninám prof. PhDr. Rudolfa 

Chadraba, CSc. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosphica-

Aesthetica 23, Historia atrium IV. Olomouc 2002). Zde nově předkládaný seznam obohacený 

o záznamy z posledních let Chadrabovy činnosti (2003-2011), byl doplněn údaji z databáze 

Bibliografie dějin Českých zemí Historického ústavu AV ČR, dále ze Slovníku historiků umění, 

výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků 

z příbuzných oborů (Praha 2014, v tisku) a z dalších zdrojů vyhledaných autorkou této 

diplomové práce. Soupis je tak rozšířen také o bibliografii drobnějších příspěvků a recenzí 

Rudolfa Chadraby, zejména do regionálních a deníkových periodik nebo výstavních katalogů. 

Některé chyby z předešlých bibliografických soupisů jsou opraveny. Předkládaný soupis by 

měl být doposavad nejúplnější bibliografií prací Rudolfa Chadraby. 

 

1948 

a)  Nový útok na výstavní netečnost v Olomouci. In: Stráž lidu IV, 1948, č. 289 (11. 

prosince), s. 4. 

b)  Skupina moravských výtvarníků. In: Stráž lidu IV, 1948, č. 286 (8. prosince), s. 4. 

c) Výstava 100 let výtvarné Moravy v Olomouci. In: Stráž lidu IV, 1948, č. 129 (3. června), 

s. 4. 

 

1949 

a)  Budování výtvarné výchovy na Palackého universitě. In: Stráž lidu V, 1949, č.1(1.ledna), 

s. 6. 

b)  České výtvarné umění XIX. století. In: Stráž lidu V, 1949, č. 64 (17. března), s. 3. 

c)  Čeští mistři XIX. století v Olomouci. In:Stráž lidu V, 1949, č. 79 (3. dubna), s. 8. 

d)  Členská výstava SVU Mánes v Olomouci. In: Stráž lidu V, 1949, č. 64 (17. března), s. 3. 

e)  Čtyři výtvarníci v Domě umění. In: Stráž lidu V, 1949, č. 27 (2. února), s. 4. 

f)  Jaro olomouckých výtvarníků. In: Stráž lidu V, 1949, č. 103 (3. května), s. 4. 

g)  Krajina v českém malířství. K výstavě „Mistři českého umění XIX. století“ v Olomouci. 

In: Stráž lidu V, 1949, č. 96 (24. dubna), s. 5. 
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h)  Krajina v lidovém malířství a keramice. In: Tvar II, 1949, s. 9-10, 300-305. 

i)  Květina osvěžením pracující ženy. In: Stráž lidu V, 1949, č. 122 (25. května), s. 4. 

j)  Než si něco koupíme. In: Stráž lidu V, 1949, č. 96 (24. dubna), s. 5. 

k)  Olomoucká výstava klasiků našeho malířství zahájena. In: Stráž lidu V, 1949, č. 74 (29. 

března), s. 4 

l)  Olomoučtí výtvarníci do pětiletky. In: Stráž lidu V, 1949, č. 37 (13. února), s. 6. 

m)  Pozdrav slunci. In: Stráž lidu V, 1949, č. 96 (24. dubna), s. 3. 

n)  Pražské malířské výstavy. In: Stráž lidu V, 1949, č. 120 (22. května), s. 5. 

o)  Příklad ČSD. Výstava obrazů v hale hlavního nádraží v Olomouci. In: Stráž lidu V, 

1949, č. 67 (20. března), s. 5. 

p) Skupina moravských výtvarníků v Olomouci. In: Kulturní politika IV, 1949, č. 118 (6. 

května), s. 2. 

q) Umění a kýč. In: Stráž lidu V, 1949, č. 94 (22. dubna), s. 4. 

r)  Umění pracujícím. Příklad Gottwaldova – příležitost pro olomoucké závody. In: Stráž 

lidu V, 1949, č. 33 (9. února), s. 4. 

s)  Výstava architektury národů SSSR v Praze. In: Stráž lidu V, 1949, č. 114 (15. května), s. 

5. 

t)  Výstava monotypů, obrazů a plastik v olomouckém Domě umní. In: Stráž lidu V, 1949, 

č. 15 (19. ledna), s. 3. 

u)  Výtvarná výchova od mateřské školky po universitu. In: Stráž lidu V, 1949, č. 149 (26. 

června), s. 4. 

 

1950 

a) Anglická výroba připravuje Festival 1951. In: Tvar III, 1950, s. 129. 

b) Časopis Věci a lidé. In: Stráž lidu VI, 1950, č. 5 (4. února), s. 11. 

c) České legendy. In: Tvar III, 1950, s. 9. 

d) Do Brna byla z Bratislavy přenesena výstava „Stavíme na lidové tvorbě“. In: Stráž lidu 

VI, 1950, č. 10 (11. března), s. 9. 

e) K sociologii lidové tvorby. In: Tvar III, 1950, s. 191. 

f) K. Plicka – M: Volf, Z mého domova. Recenze. In: Tvar III, 1950, s. 9. 

g) Kutálek a Vaculka v Arsu. In: Tvar III, 1950, s. 312. 

h) O sovětském malířství a sochařství. Významná přednáška na Palackého universitě. In: 

Stráž lidu VI, 1950, č. 3 (21. ledna), Týdeník, s. 9. 
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1952 

a) A. V. Jermulov, Krásno – náš život. Recenze. In: Tvar IV, 1951-1952, s. 9. 

b) Bohumil Markalous in memoriam. In: Tvar IV, 1951-1952, s. 290. 

c) Dvě výstavy v Arsu. In: Tvar IV, 1951-1952, s. 256. 

d) Proč zanikla lidová keramika v olomouckém kraji. In: Věci a lidé III, 1952, s. 357-367. 

e) Výstava vzorkových dílen v Uherském Hradišti. In: Tvar IV, 1951-1952, s. 262. 

f) Z publicistické činnosti B. Markalouse. In: Tvar IV, 1951-1952, s. 9. 

 

1953 

a) K výročí Leonardovu. Z hlediska vztahů mezi uměním a výrobou. In: Tvar V, 1993, s. 3. 

b) Tradice lidové plastiky na Frýdecku. In: Radostná země III, 1953, s. 97-102. 

c) Výstava lidové umělecké výroby. In: Tvar V, 1953, s. 32. 

d) Výtvarná výchova na našich školách. In: Literární noviny 1953, 7, 11.,  s. 2. 

 

1954 

a) Růžena Hrbková, Holíčská fajansa. Recenze. In: Výtvarná práce II, 1953, č. 22 (12. 

listopadu), s. 4. 

b) Výstava olomouckých výtvarníků. In: Práce (Olomouc), 1954, 18. listopadu. 

 

1955 

a) Jak vznikl pojem umění. In: Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci 1. 

Pedagogika – psychologie, 1955, s. 73–87. 

b) Karel Čapek a věci kolem nás. In: Tvar VII, 1955, s. 5. 

c) Krajinářské umění A. Kučery. Katalog výstavy. Dům umění. Olomouc 1955. 

d) Schillerova Estetická výchova. In: Tvar VII, 1955, s. 254. 

e) Zpráva o dokončení hrubého průzkumu lašské lidové plastiky. In: Radostná země V, 

1955, s. 58-60. 

 

1956 

a) Friedrich Siebert, Bunte Möbel der Oberlausitz. Recenze. In: Radostná země VI, 1956, s. 

27-29. 

b) Schillerova estetická výchova a Čechovy písně otroka. In: Sborník Vysoké školy 

pedagogické v Olomouci 3. Jazyk a literatura, 1956, s. 95–101. 
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1957 

a) Ikonologie Dürerovy Apokalypsy. In: Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci, 

Historie IV. Praha 1957, s. 133-176. 

b) K problémům abstraktního básnického obrazu. In: Sborník Vysoké školy pedagogické 

v Olomouci, Jazyk a literatura IV. Praha 1957, s. 93-100.  

c) K typologii lašské lidové plastiky. In: Radostná země VII, 1957, s. 11-12. 

d) Měděné nádobí. In: Host do domu VIII, 1957, s. 381. 

 

1958 

a) Slavík nebo skřivan? In: Cizí jazyky ve škole 1958, č. 8. 

 

1959 

a) Bohumír Dvorský a symbolika barev. In: Umění a svět 2–3, 1959, s. 116–130, 135–136.  

b) Bohumír Dvorský. Olomouc 1959. 

c) K problému alegorie ve výtvarném umění. In: Umění a svět 2–3, 1959, s. 15–42, 132. 

d) Olomoucký sborník Petra Chelčického, olomoucký Clipeus a soudobá ikonologie. In: 

Sborník Krajského vlastivědného muzea v Olomouci 4, 1956–58 (vyd. 1959), s. 229–235. 

e) Von einem Schlüsselbild der Dichtung Heinrich Heines I. In: Sborník Vysoké školy 

pedagogické v Olomouci, Jazyk literatura V. Praha 1959, s. 131-151. 

 

1960 

a) K metodě ikonologie. In:  Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas 

Philosophica. Historica 1, 1960, s. 253–272. 

 

1961 

a) České moderní umění 30. let. In: Dějiny a současnost 3, 1961, č. 12, s. 22–28. 

b) Diskusní příspěvky. In: Věstník Československé akademie věd 70, 1961, č. 4, s. 533. 

c)  K dnešnímu významu některých kategorií Dvořákovy metody. In: Umění IX, 1961, č. 6, 

s. 608–612. 

d) K výročí úmrtí Maxe Dvořáka. In: Umění IX, 1961, č. 3, s. 312–313. 

e) Merian-Brevier von Prag. In: Merian. Das Monatsheft der Städte und Landschaften XIV, 

1961, seš. XII, s. 1-3. 

f) M. Rožánková Drábková. Obrazy z díla. Katalog výstavy, Olomouc 1961. 

g) Nové zhodnocení díle Maxe Dvořáka. In: Výtvarná práce IX, 1961, č. 9, s. 2-3. 
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1962 

a) Dílo F. V. Mokrého. In: Výtvarná práce X, 1962, č. 19, s. 9. 

b) Diskuse o realismu ve výtvarném umění na půdě Československé akademie věd. In: 

Výtvarné umění XII, 1962, s. 86. 

c) K problémům realismu. Vědecké zasedání Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV. In: 

Umění X, 1962, č. 4, s. 414–419. 

d) Konference o národnostní otázce v dějinách umění. In: Umění X, 1962, č. 6, s. 618–626. 

e) Martin Sladký. Katalog výstavy, Praha 1962. 

f) Obsah a forma. In: Výtvarná práce X, 1962, č. 16, s. 6-9. 

g) Tajemství obrazů. In: Dějiny a současnost 4, 1962, č. 1, s. 24–30. 

 

1963 

a) Albrecht Dürer, Praha 1963 (2. vyd. 1964). 

b) Dušan Šindelář, Estetické vnímání. Nakladatelství SČVU, Praha 1961. Recenze. In: 

Umění XI, 1963, č. 1, s. 72–73. 

c) Marian Váross o realismu a specifičnosti výtvarných umění. In: Umění XI, 1963, č. 2, s. 

151–153. 

d) Politische Sinngehalte in Dürers Apokalypse. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der 

Humbold-Universität zu Berlin 12, 1963, s. 79–87. 

e) Wer ist der Starke Engel in Dürers Apokalypse? In: Alte und moderne Kunst 8, 1963, č. 

70, s. 2–10. 

 

1964 

a) Albrecht Dürer. 2. vyd. Praha 1964. 

b) Dürers Apokalypse. Eine ikonologische Deutung, Prag 1964. 

c) Dvě knihy o smyslu věcí. – Karel Kosík, Dialektika konkrétního (studie o problematice 

člověka a světa). Nakladatelství ČSAV. Praha 1963; Dušan Šindelář, Smysl věcí. 

Kapitoly z estetiky, užitého umění a průmyslového výtvarnictví. Nakladatelství 

československých výtvarných umělců, Praha 1963. Recenze. In: Umění XII, 1964, č. 2, s. 

214–215. 

d) Jak vznikla umělecká grafika. In: Hollar XXXIII, 1962-1964, č. 3-4, zvl. příl. 

e) Profesor Markalous jako učitel estetiky. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. 

Facultas Philosophica. Suppl. 7 (Václavkova Olomouc 1962. O marxistické kritice let 

třicátých), 1964, s. 503–513. 

f) Výtvarné umenie v práci divadelného kolektívu. In: Základný divadelný kurs. 14. lekcia. 

Bratislava 1964. 

g) Z ilustrací SNKL. 1961. In: Hollar XXXRIII, 1962-6ˇ1964, č. 11, s. 14-25. 
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1965 

a) Gotická nástěnná malba v českých zemích. In: Literární noviny XIV, 1965, č. 24 (12. 

června), s. 4. 

b) Jaromír Neumann, Umění a skutečnost. Úvahy o realismu a uměleckém vývoji. Vyd. 

Nakladatelství svazu československých umělců, Praha 1963. Recenze. In: Umění XIII, 

1965, č. 1, s. 103–104. 

c) Michelangelo und die Utopie. In: H. Zchelletschky (ed.), Michelangelo Heute. Berlin 

1965, s. 107-122. 

 

1966 

a) Alois Dempf, Die unsichtbare Bilderwelt. Eine Geistesgeschichte der Kunst. Recenze. In: 

Byzantinoslavica XXVII, 1966, č. 2, s. 391-396. 

b) Dürer. In: Bulletin Orbis 1966, podzim, s. 12. 

c) Dvě v Ostravě. In: Rudé právo XLVI, 1966, č. 56 (26.2.), s. 2. 

d) Ikonologická metoda. In: Výtvarné umění 14, 1966, s. 119–125. 

e) Herwig Wolfram, Splendor Imperii. Die Epiphanie von Tugend und Heil in Herrschaft 

und Reich. Festschrift zur Jahrtausendfeier der Kaiserkrönung Ottos des Grossen, 3. díl, 

sb. Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. Verlag Hermann 

Böhlaus Nachf., Št. Hradec – Kolín n. R. 1963. Recenze. In: Umění XIV, 1966, č. 1, s. 

103–107.  

f) Mezinárodní symposium v Obrazárně Pražského hradu. In: Umění XIV, 1966, č. 2, s. 

164–167. 

g) Výstava Dürerova grafického díla v Kinského paláci v Praze. In: Umění XIV, 1966, č. 5, 

s. 539–540. 

h)  Dvě v Ostravě. In: Rudé právo 46-47, 1966, č. 56 (26.2), s. 2. 

 

1967 

a) Der Triumph-Gedanke in der böhmischen Kunst unter Karl IV. und seine Quellen. In: 

Wissenschaftliche Zeitschrift Friedrich Schiller-Universität zu Jena, Geschichte-

Sprachwissenschaft 12, 1967, II/1, s. 63–78. 

b) Euro ex libris 1966. In: Výtvarná práce XV, 1967, č. 1, s. 8-9. 

c) Keramika – Textil. Práce žáků výtvarného oboru LŠU Olomouc. Katalog výstavy. Lidová 

škola umění Olomouc. Olomouc 1967. 

d) Pražský triumfální oblouk. In: Dějiny a současnost IX, 1967, č. 8, s. 10–14. 

e) Řeckoperská antiteze v umění Karla IV. In: Dějiny a současnost IX, 1967, č. 5, s. 10–14. 

f) Zwei Welten im Bilde. Zu den antiken Grundlagen dualistischer Komposition. In: Ars 

1967, č. 1, s. 79–123. 
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1968 

a) Ernst Guldan, Eva und Maria. Eine Antithese als Bildmotiv. Štýrský Hradec – Kolín n. R. 

1966. Recenze. In: Umění XVI, 1968, č. 3, s. 314–316. 

b) Ivo Příleský. Obrazy 1965–1968. Katalog výstavy. Olomouc 1968. 

c) Max Peter Maass, Das Apokalyptische in der modernen Kunst. Endzeit oder Neuzeit, 

Versuch einer Deutung. 51 černob. vyobrazení. Bruckmann KG, Mnichov 1965. 

Recenze. In: Umění XVI, 1968, č. 2, s. 206–207. 

d) Neptun a Caesar. Ke stému výročí založení závodu SIGMA. Olomouc 1968 (též angl., 

franc., něm. a rus. verze). 

e) Tradice druhého Konstantina a řecko-perská antiteze v umění Karla IV. In: Umění XVI, 

1968, č. 6, s. 567–603.  

 

1969 

a) Antichrist - Apokalypse des Johannes (hesla). In: E. Kirschbaum (ed.), Lexikon der 

christlichen Ikonographie. Rom –Freiburg – Basel – Wien 1969, sl. 119–122; sl. 124–

142. 

b) Kaiser Karls IV. Devotio antiqua. In: Medievalia Bohemica 1, 1969, s. 51–68. 

c) Kolokvium k obrazům starých mistrů v Olomouci. In: Umění XVII, 1969, č. 1, s. 89–91. 

d) Triomphes et historicités baroques en Bohême. In: Revue Baroque. Cahier du centre 

International des recherches baroque. (Montauban) IV, 1967, s. 23-35. 

 

1970 

a) Aby drak nenabyl vrchu. K jednomu rukopisu hradeckého muzea. In: Kulturní měsíčník 

1, 1970, s. 8–17. 

b) Die Gemma Augustea und die rudolfinische Allegorie. In: Umění XVIII, 1970, č. 3, s. 

289–297.  

c) Výstava Maxmiliána I. v Innsbrucku. In: Umění XVIII, 1970, č. 6, s. 607–615. 

d) Zu einem Geheimnis der Burg Karlstein. In: Alte und moderne Kunst 15, 1970, č. 109, s. 

14–19. 

 

1971 

a) Albrecht Dürer und die Bedeutung des vegetabilen Elementes in der deutschen Kunst 

nach 1500. Kunst im Aufbruch. In: Vorträge der kunstwissenschaftlichen Tagung imt 

internationaler Beteiligung zum 500. Geburtstag von Albrecht Dürer, Leipzig 1971. 

b) Dürer und der bäuerische Marsyas. In: Dürer zur 500. Jahresfeier, Liepzig 1971 

(společně s K. Stejskalem). 

c) Dürerova Apokalypsa, Olomouc 1971. 

d) Inedita Maxe Dvořáka. In: Umění XIX, 1971, č. 6, s. 618–627. 
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e) Influence ou antithèse? In: Sborník prací filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty 

Purkyně, F 14–15, 1971, s. 34–45. 

f) K Dürerově heraldice. In: Heraldika IV, 1971 (prémiový tisk pro odběratele časopisu). 

g) Karlův most, Praha 1971. (informační brožura s cizojazyčnými verzemi). 

h) K programu olomouckých barokních kašen. In: Sborník památkové péče v 

Severomoravském kraji 1, 1971, s. 17–35. 

i) M. Sabri, A Manifesto of the New Art of Quantum Realism. Epilogue. Praha 1971, nestr. 

j) Männliches und Weibliches bei Rubens. In: Umění XIX, 1971, č. 2, s. 190–202. 

k) Staroměstská mostecká věž a triumfální symbolika v umění Karla IV., Praha 1971. 

 

1972 

a) Zrod evropské krajinomalby. In: Rudé právo LII, 1972, č. 170 (21.7.), s. 5. 

b) Živé erby Albrechta Dürera. In: Heraldika 5, 1972, č. 1, s. 1–24. 

 

1973 

a) Cranachovo svědectví o české tradici uměleckého řemesla. In: Umění XXI, 1973, č. , s. 

512–515. 

b) Dürer und die Bedeutung des vegetabilen Elementes in der deutschen Kunst nach 1500. 

In: E. Ullmann (ed.), Albrecht Dürer Kunst im Aufbruch. Vorträge der 

kunstwissenschaftlichen Tagung mit internationaler Beteiligung zum 500. Geburtstag von 

Albrecht Dürer, Karl-Marx-Universität, Leipzig 1973, s. 89–97. 

c) Günter Meißner,Tore und Türme in Europa. Recenze. In: Umění XXI, 1973, s. 363. 

d) Ivo Příleský. Obrazy 1964–1974. Katalog výstavy. Olomouc 1974. 

e) K dějinám olomouckého dómu za renesance. In: Sborník památkové péče v 

Severomoravském kraji 2, 1973, s. 43–70. 

f) Universitas Olomucensis 1573-1973. Olomouc 1973 (pamět. tisk; společně s F. Novákem 

a J. Bistřickým). 

g) Leo Kohút, Kapitoly z výtvarných dejín knihy. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 

Bratislava 1970. Recenze. In: Umění XXI, 1973, č. 1, s. 78–79. 

h) Olomoucké působení univerzitního profesora Dr. Bohumila Markalouse-Johna (1946–

1952). In: Sborník Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci LXII (3), 1973, s. 29–34. 

i) Oslavy 500. výročí narození Lucase Cranacha st. v NDR 1972. In: Umění XXI, 1973, č. 

4, s. 355–356. 

j) Výročí Prof. Dr. Bohumila Markalouse-Johna.In: Umění XXI, 1973, č. 1, s. 74. 
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1974 

a) Bertalan Kéry, Kaiser Sigismund, Ikonographie. Wien 1972 (Anton Schroll). Recenze. 

In: Umění XII, 1974, č. 4, s. 369. 

b) Ivo Příleský. Obrazy 1964-1974. Katalog výstavy. Olomouc 1974. 

c) Karlův most. Praha 1974 (s cizojazyčnými mutacemi). 

d) Kolokvium k stému výročí katedry dějin umění v Lipsku. In: Umění XXII, 1974, č. 4, s. 

364. 

e) Kresby mistrů XVI.-XX. století. In: Rudé právo LIV, 1974, č. 85 (10.4.), s. 5. 

f) Sáva Šabouk, Umění – systém – odraz. Nakl. Horizont, Praha 1973. Recenze. In: Umění 

XXII, 1974, č. 1, s. 106–107. 

g) Sáva Šabouk, Břehy realismu. Praha 1973 (Svoboda). Recenze. In: Umění XXII, 1974, č. 

4, s. 366–367. 

h) Sáva Šabouk, Umění – systém – odraz. Recenze. In: Umění XXII, 1974, s. 106-107. 

i) Výstava umění staré Mezopotámie. In: Umění XXII, 1974, s. 160. 

j) Výstava Umění staré Mezopotámie. In: Umění XII, 1974, č. 2, s. 160. 

 

1975 

a) Apostolus Orientis. Poselství Jana z Marignoly. In: Z dějin slovanské kultury v Čechách, 

Praha 1975, s. 127–134. 

b) Alegorie - Apokalypsa - Dějiny umění – Dvorský, Bohumír – Dvořák, Max – Handke, 

Jan Kryštof - Idealismus - Ikonologie - Kompozice – Markalous, Bohumil - Moralizace – 

Schweigl, Ondřej - Symbol - Triumfální umění - Typologie – Tyrš, Miroslav - 

Vegetabilní styl (hesla). In: Encyklopedie českého výtvarného umění. Ed. emanuel Poche. 

Praha, Academia 1975. 

c) K stému výročí narození Maxe Dvořáka. In: Umění XXIII, 1975, č. 1, s. 57–58. 

d) Marxistický úvod do estetiky. In: Estetika XII, 1975, s. 54. 

e) Sborník Filosofické fakulty Brněnské university F 16, 1972, řada uměnovědná. Recenze. 

In: Umění XXIII, 1975, č. 1, s. 80–82. 

f) Tradice a významovost v umění středověku I, II. K jubileu Maxe Dvořáka. In: Umění 

XXIII, 1975, č. 2, s. 97–109; č. 5, s. 397–417. 

g) 100. výročí založení katedry dějin umění v Berlíně. In: Umění XXIII, 1975, č. 5, s. 450. 

h) Univerzita Palackého a její účast na tvorbě životního prostředí, Olomouc 1975 (s F. 

Novákem a I. Hlobilem). 

 

1976 

a) Apokalyptische Bildmotive zwischen Hussitentum und Reformation. In: M. Steinmetz 

(ed.), Der deutsche Bauernkrieg und Thomas Müntzer. Berlin 1976, s. 208–213. 
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b)  Ikonologische Gesichtspunkte zur Frage Tradition und Neuerung. In: E. Ullmann (ed.), 

100 Jahre Kunstwissenschaft in Leipzig, Leipzig 1976, s. 121–127. 

c) Lech Kalinowski, Max Dvořák i jego metoda badań nad sztuką. (W stulecie urodzin.) 

Warszawa 1974, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Recenze. In: Umění XXIV, 1976, 

č. 3, s. 284. 

d) Neznámé dílo Karla Františka Töppera. In: Umění XXIV, 1976, č. 3, s. 284–285. 

 

1977 

a) Max Dvořák und die Grundlagen der nachantiken Kunstenwicklung. In: I. Schulze (ed.), 

Erbe und Gegenwart, Berlin 1977. 

b) Mýtus a umění mezi Východem a Západem. In: Umění a řemesla 1977, č. 2, s. 10–17. 

c) Rubens a Buckingham. In: Umění XXV, 1977, č. 6, s. 556–557. 

d) Zirkel und Irdisches Paradies. Zwei Emanzipationsthesen deutscher Kunst der Dürerzeit. 

In: Lucas Cranach. Künstler und Gesellschaft, Berlin 1977, s. 152–156. 

e) Zwischen Quellenforschung und Typologie. Ein blick auf die gegenwärtige tschechische 

Kunsthistoriographie. In: Kritische Berichte (Marburg) V, 1977. 

 

1978 

a) Der „Zweite Konstantin“. Zum Verhältnis von Staat und Kirche in der karolinischen 

Kunst Böhmens. In: Umění XXVI, 1978, č. 6, s. 505–520. 

b) François-Georges Pariset: L’Art Néo-classique. Presses Universitaires de France, Paris 

1974. Recenze. In: Umění XXVI, 1978, č. 3, s. 280–281. 

c) Herbert Zschelletzschky: Die drei gottlosen Maler von Nürnberg – Sebal Beham, Barthel 

Beham und Georg Pencz. Historische Grundlagen und ikonologische Probleme ihrer 

Graphik zur Reformations- und Bauernkriegszeit. VEB E. A. Seemann Verlag Leipzig 

1975. Recenze. In: Umění XXVI, 1978, č. 2, s. 186–187. 

d) K tradici antiky v českém výtvarném umění za Karla IV. a Václava IV. In: L. Varcl (red.) 

Antika a česká kultura, Praha 1978, s. 174-188. 

e) Rubens ve Florencii. In: Umění XXVI, 1978, č. 3, s. 281. 

 

1979 

a) Dvě poznámky ke knize Václava Richtera „Raněstředověká Olomouc“. In: Historická 

Olomouc a její současné problémy I, Olomouc 1979, s. 105-107. 

b) Estetika „ne už předindustriální“. In: Estetika XVI, 1979, s. 249. 

c) (R. Ch.) Autor této nevelké zprávy. In: Umění XXVII, 1979, č. 2, s. 175. 

d) Přímý vztah ke Staroměstské věži. In: Umění XXVII, 1979, č. 2, s. 181. 

e) Neznámá olomoucká freska K. F. A. Töppera. In: Sborník památkové péče v 

Severomoravském kraji 4, 1979, s. 156–181. 
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f) Nový pohled na umění a dobu Karlovu. In: Umění XXVII, 1979, č. 4, s. 352–354. 

g) Od Palmyry ke Karlštejnu. K původu a smyslu orientálních prvků v karlovském umění. 

In: Historická Olomouc 2, Olomouc 1979, s. 28–39. 

 

1980 

a) Hlavní přínos českého dějepisu umění poválečného období... Odpověď na tři otázky 

Ankety k 35. výročí osvobození ČSSR. In: Umění XXVIII, 1980, č. 6, s. 557. 

b) Humanistické motivy v olomouckém umění kolem roku 1500. In: Historická Olomouc a 

její současné problémy 3, Olomouc 1980, s. 70–82. 

c) Ikonologie v diskusi. Otto Pächt, Methodisches zur kunsthistorischen Praxis. 

Ausgewählte Schriften, Prestel Verlag München 1977 (uspořádal Artur Rosenauer). Köln 

1979. Recenze. In: Umění XXVIII, 1980, č. 6, s. 565–568. 

 

1981 

a) Antithetische Nachahmung und hellenistische Überlieferung. In: Ars auro prior. Studia 

Ioanni Białostocki sexagenario dedicata. Warszawa 1981, s. 149–153. 

b) Dědictví manýrismu v počátcích historizujících slohů 19. století. In: Historické vědomí v 

českém umění 19. století 1981, s. 229–234. 

c) Eberhard Kaemerling (ed.), Bildende Kunst als Zeichensystem I. Ikonographie und 

Ikonologie. Theorien – Entwicklung – Probleme. Recenze. In: Výtvarná kultura V, 1981, 

č. 1 (nestr. příl. 86-87). 

d) Max Dvořák a dějepis umění. In: Výtvarná kultura V, 1981, č. 3 (nestr. příl. 74). 

e) Melancholie apokalyptická a Bandmannova ikonologická škola. In: Umění XXIX, 1981, 

č. 1, s. 86–89. 

f) Miroslav Kostka. Obrazy a tredimensy. 16. června – 10. července 1981. Dům kultury 

Orlová. Katalog výstavy. Orlová 1981. 

g) Umělecké řemeslo jako svědek římských dějin. In: Umění XXIX, 1981, č. 4, s. 369–370. 

h) Zur Ikonographie der thronenden Herrscherfiguren am Altstädter Brückenturm in Prag. 

In: Kunst und Stadt. Wissenschaftliche Zeitschrift. Gesellschafts- und 

Sprachwissenschaftliche Reihe XXX, 1981, č. 3–4, Friedrich-Schiller-Universität Jena. 

Jena 1981, s. 411–416. 

 

1982 

a) Böhmische Architektur der Luxemburger Zeit. In: Frühbürgerliche Kunst in 

Deutschland. Leipzig 1982. 

b) Jaroslav Sedlář, Bohdan Lacina. Brno 1980 (Univerzita J. E. Purkyně. Recenze. In: 

Umění XXX, 1982, č. 2, s. 188–189. 

c) Soupis prací Rudolfa Chadraby. In: Umění XXX, 1982, č. 5, s. 465–468. 
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1983 

a) Dědictví manýrismu v jeho počátcích historizujících slohů 19 století. In: Uměnovědné 

studie III, Historické vědomí v českém umění 19. století. Plzeň 1983, s. 229-234. 

b) Geneze reliéfu „Zkouška ohněm“ ve sbírce hradu Moravský Šternberk. In: Historická 

Olomouc 4, Olomouc 1983, s. 215–220. 

c) K diskusi o románském paláci při olomouckém dómu. In: Středisko. Sborník Vlastivědné 

společnosti muzejní v Olomouci LXVI, 1983, s. 69–76. 

d) K padesátinám JUDr. Václava Kupky. In: Středisko, Sborník Vlastivědné společnosti 

muzejní v Olomouci LXVI, 1983, s. 116-118. 

e) Význam mongolského vpádu 13. století pro dějiny umění. In: J. Krása (ed.), Umění 13. 

století v českých zemích. Příspěvky z vědeckého zasedání (2.–14. prosince, Praha), Praha 

1983, s. 515–526. 

f) Zeitliches und Überzeitliches in Dürers Apokalypse. In: E. Ullmann (ed.), Von der macht 

der Bilder. Beiträge des C.I.H.A. Kolloquiums „Kunst und Reformation“, Leipzig 1983, 

s. 200–211. 

 

1984 

a) Dějiny českého výtvarného umění I/1-2. Od počátků do roku 1526. (Vědecký redaktor). 

Praha 1984.  

b) Karolus Quartus. Piae memoriae fundatoris sui Universitas Carolina. (Vědecký 

redaktor). Praha 1984. 

c) Profetický historismus Karla IV. a přemyslovská tradice. In: Karolus Quatrus. Piae 

memoriae fundatoris sui Univeritas Carolina, Praha 1984, s. 421–452 (ed.). 

d) Předmluva. In: Dějiny českého výtvarného umění I/1, 1984, s. 5–11. 

 

1985 

a) Ars auro prior. Studia Ioanni Białostocki sexagenario dedicata [dicata]. Warszawa 1981. 

Recenze. In: Umění XXXIII, 1985, č. 4, s. 352–356. 

b) Jan Białostocki, Symbole i obrazy w świećie sztuki. 2 sv. (textový a obrazový), 

Warszawa 1982. Recenze. In: Umění XXXIII, 1985, č. 4, s. 352–356. 

c) Jaroslav Petrů, Seiseneggers Bildnisse Adams I. von Hradec und Anns von Rožmitál. 

(Překlad). In: Umění XXXIII, 1985, s. 193-203. 

d) K výtvarnému programu a typu barokní Olomouce. In: Historická Olomouca její 

současné problémy V, Olomouc 1985, s. 173–183. 

e) Raffaels „Erbsünde“ als Prüfstein der Methode. In: Akten des XXV. Internationalen 

Kongresses für Kunstgeschichte IX/IX (Wien, 4.-10. September 1983). Eröffnungs- und 

Plenarvoträge, Arbeitsgruppe „Neue Forschungsergebnisse und Arbeitsworhaben“. 

Wien, Wien–Graz–Köln 1985, s. 105–109; 193–198. 
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1986 

a) Kapitoly z českého dějepisu umění I. (Redakce; společně s J. Krásou, R. Šváchou a A. 

Horovou). Praha 1986. 

b) Ľudo Petránsky, Moderná slovenská grafika 1918–1983. Bratislava, Tatran 1985. 

Recenze. In: Umění XXXIV, 1986, č. 4, s. 381–382.  

c) Mikulčický tzv. orans z hrobu 240 a sluneční talisman z Oltyně. In: Ars baculus vitae. 

Miscellanea Vladimiro Denkstein octogenario a sodalibus et collegis oblata, 3.2. 1986 

[strojopis, nestr.] 

d) Miroslav Tyrš. In: R. Chadraba – J. Krása – R. Švácha – A. Horová (red.), Kapitoly z 

českého dějepisu umění I. Praha 1986, s. 160–171. 

e) Reliéf se scénou bamberské legendy v Moravském Šternberku a jeho souvislosti. In: 

Umění XXXIV, 1986, č. 1, s. 90–96.  

f) Úvod. In: R. Chadraba – J. Krása – R. Švácha – A. Horová (red.), Kapitoly z českého 

dějepisu umění I. Praha 1986, s. 11–13. 

 

1987 

a) Jan Mukařovský. In: R. Chadraba – J. Krása – R. Švácha – A. Horová (red.), Kapitoly z 

českého dějepisu umění II. Praha 1987, s. 248–263. 

b) Kapitoly z českého dějepisu umění II. (Redakce společně s J. Krásou, R. Šváchou a A. 

Horovou). Praha 1987. 

c) Odraz programových tezí Devětsilu v estetice Jana Mukařovského. In: Estetika XXIX, 

1987, s. 43–46.   

d) Olomoucký rodák Rudolf Eitelberger. In: Historická Olomouc a její současné problémy 

VI, Olomouc 1987, s. 155–161. 

e) Vídeňská škola a český dějepis umění. In: R. Chadraba – J. Krása – R. Švácha – A. 

Horová (red.). In: Kapitoly z českého dějepisu umění II. Praha 1987, s. 9-70. 

 

1988 

a) Friedrich Möbius – Ernst Schubert, Skulptur des Mittelalters. Funktion und Gestalt. 

Recenze. In: Umění XXXVI, 1988, s. 564-565. 

b) Ikonenhaftes an der Burg Karlstein. In: L. H. Nickel (ed.), Ikone und frühes Tafelbild. 

Kongress- und Tagungsberichte der Martin-Luther-Universität Halle – Wittenberg 1986-

1967, seš. 6. Halle (Saale) 1988, s. 139–156. 

c) Lubomír Schneider. (Úvod). Katalog výstavy. Galerie dílo, Olomouc 1988. 

d) Na okraj celého jednání... Příspěvek do Diskuse k sympoziu o Emilu Fillovi. In: Umění 

XXXVI, 1988, č. 3, s. 288. 

e) Skulptur des Mittelalters. Funktion und Gestalt. Vyd. Friedrich Möbius a Ernst Schubert, 

Weimar 1987. Recenze. In: Umění XXXVI, 1988, č. 6, s. 564–565. 
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1989 

a) B. Markalous, Estetika praktického života, Praha 1989 (ed. s M. Krulichovou). 

b) Hinrich Sieveking, Der Meister des Wolfgang-Missale von Rein. Zur österreichischen 

Buchmalerei zwischen Spätgotik und Renaissance. Prestel-Verlag München 1986. 

Recenze. In: Umění XXXVII, 1989, č. 3, s. 275–277. 

c) Středoevropské malířství z olomouckých sbírek. In: Umění XXXVII, 1989, č. 3, s. 280–

281. 

d) Začátky studia estetiky a teorie umění na Univerzitě Palackého. In: Historická Olomouc 

7, Olomouc 1989, s. 231–241. 

e) Zur Begäbnisfunktion der christlichen Kirchen, besonders der Domkirchen. In: E. 

Ullmann (ed.), Der Magdeburger Dom. Ottonische Gründung und staufischer Neubau, 

Leipzig 1989, s. 201–204. 

 

1990 
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PŘÍLOHA Č. 2 

TYPOLOGICKÉ HLEDISKO V DĚJINÁCH UMĚNÍ  

(TEZE K HABILITACI)
593

 

 

Chtěl bych stručně uvést jeden z metodologických aspektů své dosavadní práce 

v oboru interpretace výtvarných památek, zvláště také práce o Staroměstské mostecké věži. Je 

to typologické hledisko, jež se vždy nějak účastní proslulých ikonologických rozborů, jak je 

známe z okruhu Erwina Panofského, z tzv. Warburgovy školy, která své protiformalistické 

stanovisko zaujala v navázání na vídeňskou školu dějin umění již před první světovou válkou. 

Toto typologické hledisko bývá však málokdy vyčleněno a zdůrazněno tak, jako je tomu např. 

v reedici staršího Gombrichova textu o Botticelliových obrazech (Symbolic Images, 1972). 

Ve svých vlastních analýzách jsem směřoval k tomu, toto hledisko postavit na prvé místo a 

najít pro ně obecně teoretické zdůvodnění. 

Vycházíme-li v uměleckohistorických otázkách, jak to právem a různými způsoby 

činíme, z onoho vrcholného odkazu vídeňské a zároveň české školy, kterým je dílo Maxe 

Dvořáka, potom musíme bohužel, vzhledem k etapě, kterou naše disciplína prošla za poslední 

půlstoletí po Dvořákově odchodu, postrádat náležité docenění a využití tradicionální vazby 

středověkého umění na jeho pozdně antické předchůdce. 

Umění katakomb je pro Dvořáka důkazem síly křesťanského ducha, který 

s nadlidským úsilím dovedl v samém středu antického světa, v jeho bezprostředním podzemí 

– rázem zlikvidovat, zlomit a jeho tak sugestivní tradici, rozejít se s trajánovským, 

hadriánovským a caracallovským veřejným uměním, uměním fora, nastolit nový výtvarný 

názor a výraz, který není zakotven v tomto světě. Opíraje se o Wilpertovy katalogy považuje 

Dvořák všechno umění katakomb za křesťanské: pojem novopythagorovských katakomb je 

mu např. neznámý. Wilhelm Worringer (Řecko a gotika. O světové říši helenismu, 1928) 

namítá, že za prvé, pokud jde o katakomby jako hotově převzatou podzemní architekturu, je 

to přijetí urbánní římské tradice v době, kdy se křesťané, jak ukázal Harnack, od konce 

prvého století přísně organizují po vzoru římského vojska a byrokracie – tento stavební styl 

jim tedy vyhovoval. Za druhé, pokud jde o nástěnnou malbu jako slohový kontrapunkt stavby, 

je to idylická intimita přímého helenistického původu (včetně jisté magické symboliky) jako 

v Pompejích, rozdíl je v řemeslné úrovni, jistém zlidovění a zduchovění zcela radikálním, jak 

                                                      
593

 Následující text je habilitační tezí, kterou roku 1971 předložil Rudolf Chadraba komisi pro habilitační řízení 

na FF UP. Originál strojopisu (8 str.) je uložen v A PU jako součást habilitačního spisu Rudolfa Chadraby. 
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ukázal Dvořák. Helenistický styl maleb souvisí podle Worringera také s tím, že první 

křesťané v Římě náleželi řecké kolonii. 

Není zde místa k uvádění věcných dokladů pro správnost Worringerovy opravy, 

kterou vynáší při všem respektu k Dvořákovi, mistru obsahové analýzy vývojového trendu 

samého o sobě, zjednodušujícímu však problém tradice. Termín helenismus vystihuje podle 

Worringera v jádře to, co má poantické umění trvale společného s antikou navzdory onomu 

světonázorově novému, co se nazývá zduchověním, co však už v novopythagorovské, 

novoplatonské – a dodal bych také triumfální antice má své významné předstupně či paralely.  

Helenismus zde neznamená ve starším smyslu vyzrání řeckého charakteru po 

orientalizujících začátcích, ale naopak synkresi řecké a orientální kultury po výbojích 

Alexandra Velikého, podle Droysena. Je snadné určit, kde tento helenismus začíná, ne však 

kde končí – podle Worringera nekončí ještě v 19. století. Pro něho se otázka poantického 

vývoje klade jako otázka různých helenismů – helenismu řeckého jako jádra byzantinismu, 

helenismu západního jako součásti gotiky, která se ho jen povrchně a přechodně dovedla 

zříct, a gotika takto se svým helenistickým nábojem skrytě pokračuje přes renesanci a barok 

až k expresionistické recidivě 20. století, dále helenismu sasánovsko-perského, pokračujícího 

v islámském, již Rieglem objeveném pseudovegetabilismu, a helenismu buddhistického od 

Indie až po Čínu. Jakkoli zjednodušeně může znít tato formulace, je možno se dostat dál 

v řešení významových otázek tradice recenzováním Worringerova pojetí helenismu. 

Jeho metoda je z prvotřídní znalecké erudice vyrostlá psychologie formy. 

Grafologická ve svém východisku od kreslené čáry, linie, u níž nejraději setrvává, je tím, co 

on sám nazývá Stilgraphologie. Hlásí se k ní např. Herbert Read, aniž by chtěl zároveň 

popírat přínos Dvořákův, stala se rozšířeným nástrojem slohově psychologického pojednávání 

o výtvarném vývoji. 

Helenistická tradice je podle Worringera kontinuitním pokusem o smyslové odhadnutí 

kosmických zákonitostí, světového organismu, přičemž racionální měření a výpočet jsou 

přibrány jen omezeně na pomoc. Teprve renesance jimi zvědečtí uměleckou výpověď. 

Helenistická figura je omezena intuitivně životným obrysem, v němž je stále ještě cítit 

impresivně nazíraná forma antiky a v karolinské knižní malbě můžeme vedle toho vidět pokus 

o abstraktní samoúčelnost linie, která znovu v gotice, např. v kresbách Villarda ď Honnecourt, 

na čas zavládne. Avšak siensko-byzantský, Burgundsko-švábský okruh a hlavně Čechy 

vytvoří nakonec mezinárodní gotiku, vítězství helenistické tradice smyslové bezprostřednosti 

na samém prahu renesanční racionality. Čechy odpadají v dalším vývoji a jejich dědictví 

zabstraktní v okolních zemích, avšak Benátky dále nesou helenistický kult smyslového 
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poznání až do baroka, rokoka, až do devatenáctého století. Potud Worringer o helenistické 

tradici z té strany, která se nás nejvíce dotýká. 

Zde bych mohl uvést, jak sovětská věda ukázala na fenomén zvlášť intenzivního 

helenismu v byzantsko-periferní oblasti, která se postupně osamostatňuje kolem epicenter již 

národních. Michail V. Alpatov ukázal při zahájení výstavy ruského umění v Paříži, že ruská 

ikona výrazněji navazuje na starořecké předlohy, než to bylo možné v byzantských centrech. 

Worringer má při svém způsobu sledování tradice vždy na mysli vyšší formově-

obsahovou syntézu, ale jen v mezích své psychologické metody. Je možno také mluvit o 

hegelovském povědomí, zprostředkovaném mu Dvořákem, jehož má za východisko, pokud 

jde o vývoj, jehož doplňuje, pokud jde o tradici. Co však daleko více než Dvořák ponechává 

stranou, je to, co se jeho psychografologii vymyká, tzv. literární obsah – např. proslulou 

literárnost středověkého umění („pictura laicorum skriptura“) bere nejvýš jen s politováním 

na vědomí. 

A je to typologické hledisko, které naopak otevírá cestu k celému, také literárnímu 

obsahu středověkého umění. Nevycházejme při něm z malby katakomb, jak činil Dvořák, ale 

z počátků středověkého mocenského umění za Konstantina, abychom poznali, že typologicky 

je křesťanství vázáno na své předchůdce. Křesťané jsou po Židech a pohanech třetí pokolení, 

tertium genus, a z toho plyne závazek antitetické nápodoby. Jsou známy typologické cykly 

s paralelami Starého a Nového zákona, jako máme např. v křížové chodbě kláštera Na 

Slovanech, ale historikové umění dosud nedocenili, že typologická antiteze hledí stejně 

zaujatě k prorockému předchůdci pohanskému (srv. Vergilius jako prorok příchodu spasitele 

atd.). Vítězný sloup Konstantinův v Cařihradě nesl sochu Apollóna-Hélia, jeho tvář byla pak 

upravena na portrét císařův s názvem Anti-Hélios. Tato nedochovaná památka byla 

rozhodující pro další vývoj tím spíše, že do base sloupu byl vložen Kristův ostatek. Zde se 

otázka helenistické tradice klade ještě jinak než Worringerovi. Nejenom formově 

psychologicky, ale také ikonologicky. Ikonologické rozbory již nejednou ukázaly na ono 

dědictví helenismu, které je s uměním středověku trvale spjato pod názvem kosmologie. 

Dávno předtím než Koperník otevře cestu novodobému poznání a průzkumu vesmíru, udržuje 

se v umění navzdory vládnoucímu egocentrismu starší heliocentrická tradice prozatím 

v mystifikované podobě. Ve figurální oblasti dále již tradice slunečních bohů a heroů typu 

Herakla, Orfea, slunečního jezdce Mithry a reflektuje se z Krista a světců na panovníky 

světské a tímto posvěcené. Má to dále vliv na utváření obrazové kompozice, jinak řečeno, 

Michelangelův Poslední soud, Koperníkovi již soudobý a sourodý (1541), jak jej vyložil 

Dvořákův žák Tolnay, má souvislou prehistorii postupného překonávání kompozičních dvou 
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pásem rotačním principem kolem solárního středu. Helenistická mystifikace antických 

počátků vědy v něm dále po celý středověk spatřuje centrum kosmu zároveň přírodního i 

morálního. Mithra, Kristus a panovníci vstupují do tohoto typu „Slunce Spravedlnosti“ a od 

něho se očekává splnění utopických nadějí, jež se postupem času vyrovnávají s realitou, 

v monarchickém rámci i mimo něj. Konstantin zaměnil triumfální obraz slunce za kříž (in hoc 

signo vinces) a Julián Apostata to udělal zase obráceně, obojí bylo namířeno proti ctitelům 

slunce a ohně Peršanům jako antitetická nápodoba. Kříž jako trofej víry, tropeum fidei, se 

stává středem celého cyklu nového kosmologického triumfalismu. Dále pokračuje solární 

mythologie římského triumfu, aby se v renesanci znovu vrátila do relativně původní podoby. 

Máme-li pochopit Dürerovu radu z r. 1525, zobrazovat Krista jako Apollóna, Marii jako 

Venuši, musíme uvážit typologické přežití této možnosti ve skryté podobě od pozdní antiky, 

kdy se Apollón, který již od původu činí poměrnou výjimku z proslulé amorálnosti Olympu, 

stává, jak to archeologicky dokázal Jérome Carcopino, Sluncem Spravedlnosti, typovým 

předobrazem Krista a nejvýznamnějších světců, zatímco orientální božstva ženského rodu, 

jako Ištar-Isis, nejprve modifikují typ Venuše a potom vyprovokují antitetické rysy i v typu 

Marie, jak u nás ukázal Karel Stejskal. Ernst Guldan, který sledoval její antitezi ke Starému 

zákonu (Eva und Maria), narazil i na tuto antitetickou oblast pohanskou, kterou až do 

drastických důsledků postihuje A. A. Barb. 

Moralizace je obecné hnutí orientalizované antiky, které se nezastavilo před žádnou 

překážkou, Novopythagorovci dokonce z básnířky s pověstí tak výrazně amorální jako je 

Sapfó, učinili spořádanou manželku, která obstarává děti a domácnost, aby mohla být 

protějškem moralizovanému Apollónovi v kosmologicko-morálním dramatu, v němž sama 

představovala lidskou duši. Pro středověk pak vyslovil Ambrož zásadu „ea, quae ad oculos 

perversitatem docere videbantur, remoto mystico velamento spiritualiter aperire.“ Musíme 

však vidět mystérium moralizovaného triumfu jako základ oné tradice, kterou zdědí 

středověké umění a z jehož postupné a přerušované emancipace se vysvětlí vývoj k renesanci. 

V navázání na moralizaci vítězství v závěru řecké tragédie dochází již u pohanských Římanů 

k přenesení triumfu na onen svět. Křesťanský reflex tzv. triumfálního náhrobku či sarkofágu 

pohanského je pak stejně mnohotvárný jako nepochybný.  

Za Konstantina navíc vrcholí proces, který typologická hagiografie (Felix Rütten) 

sleduje od prvních mučedníků, kteří při výsleších argumentovali, že Kristu náleží titul victor 

dříve než císaři, oni sami jsou milites et victores in Christo. Constantinus victor se k nim 

připojil jako prvý vítěz bez martyria, zajistiv se kultem vítězného kříže a ostatků. Z toho se 

pochopí výslovné citace římského triumfálního oblouku v křesťanských náhrobcích renesance 
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i citace volnější, v tom smyslu jak o citaci psal Sáva Šabouk, v různých obdobích. Je tu již 

v karolinské době reprodukce jakoby modelu triumfální brány v redukovaném náhrobku, tj. 

relikviáři sv. Serváce, založeném Eginhardem v Maastrichtu, s emailovanými postavami 

byzantských vojenských světců. Tito světci jsou typovými nástupci helenistických 

vítězonosných bohů, nikeforoi theoi, římských dii victores. 

Vycházejíce od takovýchto explicitních případů bychom došli k náhledu, že všechno 

středověké umění je jen větší či menší redukcí, případně variací, transmutací, nebo jen 

částečným kontrapunktem triumfálního základu zděděného z antiky. V byzantologii je takový 

náhled trvale spojen se jménem Andreje Grabara, abych odkázal aspoň na nejnovější jeho 

velkou práci Christian Iconography, 1961. Přívlastek nikopoios – vítězotvorný lpí na řadě 

byzantských typů, a typy jinak pojmenované nejsou této prvotní funkci docela odcizeny. Na 

západě vidíme, že i tak bezprostředně působící reflex soukromé zbožnosti jako je tzv. 

andachtsbild, nezapírá zcela toto své triumfální východisko, srv. arma Christi, a v těchto 

typech nejednou se skloňující termín pietas znamenal původně věrnost legionáře vojevůdci až 

do konce. Mám za to, že analýzy české Piety krásného slohu u Alberta Kutala to zásadně 

nevyvracejí. Počínaje Petrarkovými Trionfi se pak děje zpětný posun významu k původnímu 

triumfu světskému a tento více či méně důsledný posun je smyslem renesance. Přežívá i barok, 

jak to vidíme např. v Handkeově výmalbě universitní kaple v Olomouci, s námětem 

šternberské legendy, kterou nejednou kriticky pojednal Oldřich Králík. 

Ikonologické rozbory uvedené tímto předpokladem se pohybují na jistější půdě a 

mohou se dovolat svědectví písemných pramenů, jak jsem se pokusil ukázat na příkladě 

Staroměstské mostecké věže v Praze co gotické transpozice triumfálního oblouku, beztak 

uchovaného ve schématu fasády v celé poantické oblasti. Tomu je nablízku symbolické užití 

sloupu, z něhož např. vyniká necelé 4 m vysoká bronzová miniatura Trajánova sloupu 

s vylíčením činů Kristových na pásové spirále v otttonském Hildesheimu a dalo by se 

uvažovat o genezi byzantsko-románské kubické hlavice nejenom z formových předpokladů, 

nejenom jako přizpůsobení se blokovému charakteru zdi a celé stavby, ale také heraldicky, 

jako o redukci někdejšího vyvěšení vítězných štítů vládnoucího císaře do čtyř světových 

stran, jak je to patrné ještě v koptických hlavicích, a jsou tu další aspekty přežívající vítězné 

symboliky sloupu, někdejšího trofejního kůlu. 

Křesťanský kostel se pak objeví nikoli jako typové pokračování pohanskému chrámu, 

ale v centrálním typu jako vítězný náhrobek – heroon-martyrium podle Grabara, v podélném 

kromě toho jako via triumphalis, procházející pod dodnes tak zvaným triumfálním obloukem 
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mezi chórem a lodí, a první z těchto oblouků, v bazilice sv. Petra v Římě, nesl nápis o triumfu 

Konstantinově: „…per te, Constantine, mundus surrexit in astra triumphans“. 

Triumfální typologie středověkého umění nám dává prvotní klíč k jeho významu i 

tam, kde se stává dědičkou napodobivé antiteze k mocenským symbolům Orientu. V navázání 

na diskusi mezi Dvořákem a Strzygowskim ve vídeňské škole rozvinul Worringer ve zmíněné 

práci (Griechentum und Gotik) svůj pojem helenismu i tímto směrem. Ukázal na oboustranné 

vlivy či paralely mezi Východem a Západem, aniž je mohl vyložit jinak než společným 

východiskem – právě v helenismu. Jsou tu dále novější právě pouze konstatující, s udivujícím 

množstvím příkladů (Jurgis Baltrušaitis, Götz Pochat). Namísto takové enumerace 

východních vlivů je možno ukázat na antitetickou nápodobu mezi mocnostmi, bojujícími ve 

starověku i středověku o nadvládu nad Středozemním mořem a v souvislosti s tím o dunajský 

východní limes, přirozenou hranici římské říše ať pohanské nebo křesťanské. Tato tradice 

magicky napodobivé antiteze (nepřítel má mocný symbol, my jej tedy napodobíme), výrazně 

doložená ještě dochovanými monumenty, je západnímu středověku předána fantasticko-

utopickou a sociálně tendenční literaturou apokalyptického cyklu, na prvém místě oběma 

legendami o dřevu kříže, které shodně začínají ohrožením Dunaje Peršany a jejich spojenci (v 

druhé legendě jsou to Avaroslované r. 626). Tito „noví Babyloňané“ se stali předobrazem 

ještě dalších nájezdníků a v době Karlově je Dunaj ohrožen Turky. Historické jádro legendy, 

jak o něm zásadně víme ze studií Králíkových, má možnost se znovu proteticky aktualizovat. 

V glorifikaci ústřední moci a jejího světodějného poslání, která se s profetickou tradicí 

spojovala (v sibylské linii a znovu od Joachima de Floris a jeho napodobitelů) nechyběl prvek 

oné „opozice proti feudalismu“, která podle Engelse jde celým středověkem jednou jako 

kacířství, jako mystika nebo jako otevřené povstání. Středověká utopie, typově navazující na 

triumfální pohanskou, je zaměřena k cíli „pozemského ráje“, jehož transpozice na onen svět je 

jen jednou z možných exegesí, srv. u Melanchtona doloženou sémantiku slova „Jeruzalém“: 

Historicky značí město toho jména, alegoricky církev, morálně dobře spravovanou obec (rem 

publicam bene administratam), anagogicky či tropologicky život věčný čili nebeský. Lars-Ivar 

Ringbom otevřel svojí knihou „Paradisus terrestris“ široké pole interpretace triumfální utopie 

ve středověkém umění jak orientálním tak také je napodobujícím západním a zejména již 

konstantinovském. 

Pro výklad konstantinovské tradice v českém lucemburském umění je např. také nutno 

přihlédnout ke kosmické antitezi pohanského triumfu, k jeho kontrapunktu v démonicko-

vegetabilní parodii, kterou je možno nazvat dionýskou nebo bakchickou: před triumfátorem 

vjel do cirku jej napodobující blázen na oslu. Také tuto stránku věci přejímá křesťanství 
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v antetypu, svérázným způsobem: srv. vjezd Krista do Jeruzaléma jako vyrovnání humilitas a 

nobilitas. Vegetabilně-fertilní atributy této poníženosti jsou vyváženy posvátností rostliny 

v pozitivním triumfu, kde věnčí jeho vrcholy. Obojí pokračuje ve středověku a v umění 

Václava IV. máme počátek pozdně gotické emancipace a kontaminace obou významů. Král 

Václav má v sedile severního bočního choru Týnského kostela vegetabilní korunu a zdola se 

dere ke světlu divý muž s vegetabilním stvolem – vegetabilně posvátné se vyrovnává 

s vegetabilně démonickým. Novější práce Josefa Krásy a Karla Stejskala ukázaly více 

podobných případů v českém umění.  

Původ takových jevů je nakonec ve společenském antagonismu a jejich tendence míří 

zprvu k utopickému vyrovnání protikladů. Avšak utopie může, jak vidíme např. v husitské 

ideologii, kdykoli přejít ve výzvu revoluční praxi. Pro Tomáše Münzera, a jeho 

joachimitskými východisky, to skvěle ukázal sovětský historik M. M. Smirin. Monarchický 

mýtus, jemuž je věnována valná část středověkého umění v typové antitezi k solárnímu mýtu 

Krista a zároveň pohanských světokrálů vždy znovu vyvstávajících proti němu, má tuhou 

životnost, ale čím více je vystupňován a umělecky propagován, tím větší nároky jsou kladeny 

na přítomného vládce jako znovuvtělení idealizovaného předchůdce, který má případně 

sestoupit z nebe nebo vystoupit z hory a jít mu na pomoc, tím rychleji se rozrůstá masové 

hnutí, z něhož vyvstávají samozvaní „fridrichové“ a nejfantastičtější monarchistická utopie 

pozdního středověku, podvržený pseudohusitský spis Reformatio Sigismundi (1. výtisk vyd. 

1476), jehož jsem se mohl dovolat pro výklad Dürerovy Apokalypsy, se stane „polnicí Selské 

války“ r. 1524/5. V tomto předávání husitské tradice německé reformaci hrála opět typologie 

svou roli, jakožto Janem Husem schválená antiteze a nobilitas, jak to již r. 1918 prokázal 

Karel Chytil v dodnes nepřekonaném spise o Antikristovi a husitských obrazných antitezích. 

Zde také snesl doklady o přežívání obou legend o kříži v husitském okruhu. 

Shrnující závěr takto stručně uvedené teze by byl takový, že: 

1) Max Dvořák svojí novohegelovskou dialektikou ukázal na jisté podstatné stránky obsahu 

středověkého umění, ale použil přehnaný důraz na zásadní odlišnost středověku od 

antického dědictví. 

2) Worringerovo pojetí helenistické tradice je jen částečnou opravou této diskontinuity, 

nedoceňuje tzv. literární významy, kterým zase Dvořák svým způsobem rozuměl. 

3) Ikonologická škola Warburgova a Panofského v tomto ohledu podstatně rozšířila 

Worringerův pojem helenistické tradice, pochopila ji i literárně obsahově. Podle mého 

názoru je dalším krokem vpřed vycházet od typologického hlediska v celém jeho 

domýšlení. Typologie středověkého umění je založena na triumfální antitezi jednak ke 



- 215 - 

 

Starému zákonu, jednak pohanskému triumfalismu triumfalismu všeho druhu. Touto 

cestou se vysvětlí zejména přežitky helenisticko-římské vítězné symboliky v základě 

středověkého umění a pokračující, z antiky pokračující antitetická nápodoba Orientu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


