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1. Cíl práce

Cílem předkládané práce je vymezit Warburgovo pojetí prostoru myšlení [Denkraum] a 

související koncepci umělecké tvorby coby mezifáze mezi afekcí a abstraktním myšlením 

[Zwischenraum] coby klíčových pojmů jeho pozdního díla (zejména mezi léty 1920-1929), 

vrcholícího obrazovým atlasem Mnemosyne. Tato práce vychází ze situace, kdy Warburg tento 

metaforický prostor, respektive meziprostor, definuje jako perspektivu vydobývanou postupnou 

převahou a rozvojem schopnosti abstraktního myšlení, na straně druhé však tento (mezi)prostor 

pojednává i v nemetaforických intencích prostoru fyzikálního, žitého a politického. Problémem 

iniciujícím tuto práci je skutečnost, že ačkoliv se jedná o klíčové teoretické rozhraní Warburgova 

atlasu, který nadto systematicky pojednává právě o získání, doslova vydobytí tohoto prostoru z 

osidel obrazotvorné a stále částečně primitivní (afektivní, kultické) reflexe skutečnosti, Warburg 

jeho vlastní výměr nijak teoreticky nerozvádí nad rámec mnohočetných variací krátkých, většinou 

jednovětých vymezení. To nicméně neznamená, že by koncepce Denkraum či Zwischenraum byla 

nekonsistentní. Jsou to však konkrétní obrazy vycházející z extrémních zkušeností či představující 

klíčové figury astrologické/astronomické orientace, které tvoří souřadnice tohoto vývoje a které v 

posledku perspektivu Denkraum zakládají a v neposlední řadě i kontinuálně vymezují. Atlas v 

tomto ohledu pojednává genealogii a souvislosti těchto obrazů v historické perspektivě a zároveň 

představuje bezprecedentní pokus o systematiku těchto obrazů coby klíčových milníků a souřadnic 

Denkraum. Vzniklý rozpor – ideální Denkraum je coby vývojové stádium perspektivou abstraktního 

myšlení, nicméně je zároveň vypnut mezi přežívající obrazné figury extrémních emocí – klade tři 

zásadní spojité otázky, kterým se tato práce věnuje:

1) Zda-li a jakou roli hrají tzv. formule patosu [Pathosformeln], nebo-li dějinně ustálené obrazné 

figury extrémních afektů, při konstituci Denkraum?

2) Zda-li a jaký specifický model historické reflexe této konstituce Warburg rozvíjí?

3) Zda-li a jaké důsledky má konstitutivní role formulí patosu na samotnou povahu a zejména pak 

limity Denkraum?

Předkládaná práce se v tomto ohledu zaměřuje na formuli patosu týkající se motivu vznesení, který 

zakládá jednu z dominantních linií atlasu Mnemosyne a který ve Warburgově atlase, publikovaných 

textech i rukopisných poznámkách tvoří unikátní spojnici mezi dynamikou formulí patosu, 

astrologickým rodokmenem Denkraum a jeho politickým rozměrem v kontextu soudobé aviatiky. 
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Práce na základě dílčích analýz Warburgovy pozůstalosti odpovídá na stanovené otázky „kladně“, 

tedy že

1) formule patosu vznesení hraje nejen klíčovou historickou roli při konstituci moderního 

Denkraum, ale zároveň prostřednictvím soudobé aviatiky, v jejímž étosu její figury přežívají, tvoří 

jeden ze zásadních konstitutivních parametrů tohoto teoretického i praktického Denkraum 

2) Warburg je nucen pro adekvátní dějinnou reflexi tohoto vývoje rozvinout vlastní metodu včetně 

intuitivního pokusu o fyzikální model historické reflexe, vrcholící pokusem o sepětí s 

Einsteinovými teoriemi relativity

3) Přisouzení klíčové role formulí patosu při konstituci Denkraum vede Warburga k omezení 

Denkraum v (jakkoliv vágních) mantinelech renesančního humanismu

Práce samotná sestává z devíti kapitol, prostřednictvím kterých postupně dospívám k důsledkům 

klíčové role vznesení ve Warburgově pojetí Denkraum. Po položení a vytyčení úvodní otázky 

vytyčuji základní orientační body Warburgova díla s důrazem na motiv komplexní povahy 

Denkraum přecházím ke genealogii motivu vznesení ve Warburgově díle, přičemž se soustředím na 

1) motivy distance a vcítění, 2) Warburgův myšlenkový experiment s energetickým a fyzikálním 

pojmoslovím 3) motivy gesta a tíže a konečně souvislost mezi "Erinnerungsbild", "Kunstbild", a 

"Denkbild". V následující kapitole shrnuji Warburgovo pojetí Denkraum. V páté kapitole procházím 

prostřednictvím sedmi podkapitol Warburgovým atlasem s důrazem na motivické vazby mezi 

jednotlivými figurami a rozvíjející se obrazný argument vznesení. V šesté kapitole analyzuji 

základní parametry Warburgova Denkraum, v kapitole pak Cassirerovo pojetí této koncepce, kterou 

od něj Warburg - jak argumentuji v předešlé kapitole - převzal. V osmé kapitole analyzuji důsledky 

tohoto převzetí v kontextu Warburgovy vlastní metody, v kapitole deváté pak přecházím k 

Warburgově experimentu s pojmem relativity. Desáté kapitole je věnována aviatickému rozměru 

Warburgova Denkraum a klíčové roli aviatické formule patosu v jeho dynamice. 

2. Metoda práce

Warburg umírá ještě před dokončením atlasu Mnemosyne, nicméně z jeho poznámek lze 

důvodně předpokládat, že konečná podoba atlasu by se od poslední známé verze, zachycené v sérii 

fotografií, zásadně nelišila.1 Hlavním metodickým problémem této práce tak není nedokončenost 

samotného atlasu, nýbrž chybějící vysvětlení pozadí a logiky jednotlivých tabulí a celková vágnost 

1 Viz Aby Warburg. Tagebuch der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg. Gesammelte Schriften VII. Berlin: 
Akademie Verlag, 2001, s. 543.
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a související variabilita Warburgovy textové pozůstalosti, týkající se jak vlastní metody, lépe řečeno 

filosofického vymezení Denkraum, tak souvislostí jednotlivých figur. Atlas měl sice doplnit korpus 

vysvětlujících textů, dle všeho sestávající z valné většiny z již publikovaných esejí či 

dopracovaných textů přednášek, nicméně jsou to právě Warburgovy fragmentární poznámky, v 

nichž se na poslední chvíli vynořují korekce již existujících obrazných soustav či dosud 

nezapracované souvislosti, které významně osvětlují způsob Warburgova „zamlčeného“ uvažování. 

Řada těchto poznámek nicméně přes Warburgovu tendenci k jejich rozvedení v nesmírně bohaté 

korespondenci zůstává bez potřebného vysvětlení, přičemž ani Warburgovi nejbližší 

spolupracovníci Fritz Saxl a Gertrud Bingová nedokáží mnohé obrazné souvislosti atlasu 

rozklíčovat.2 

Stejně tak rané postoje týkající se expresivity, paměti či symbolu, ke kterým se Warburg v 

průběhu tvorby atlasu vracel, zůstávají ve formě fragmentárních poznámek. Z řady jejich pozdějších 

variací a modifikací je nadto zřejmé, že Warburg se pojmů symbolu, engramu, prostoru myšlení 

[Denkraum] či rozvahy [Besonnenheit] chápal s jistou tolerancí a od vybraných autorů (Usener, 

Vischer, Vignoli, Darwin, Lamprecht, Schmarsow, Cassirer, Biese, Dilthey, Kant, Einstein...) 

především čerpal rámcová vymezení, umožňující mu komplexně zachytit přežívání [Nachleben] a 

vývoj formulí patosu, než že by citované pojmy či argumenty cílevědomě rozvíjel.3 I explicitní 

odkazy na konkrétní díla či autory tak povětšinou zůstávají buďto relativně obecná, nebo se 

odehrávají v intencích transformace převzatého pojmosloví ke svým vlastním kunsthistorickým 

účelům. Tímto pochopitelně nemíníme nijak snižovat Warburgův teoretický přínos; atlas stojící 

přese všechno na jasně detekovatelných, jakkoliv v důsledku pružných teoretických pozicích 

naopak představuje nanejvýš originální metodickou inovaci právě díky své pozici mezi dějinami 

umění, psychologií, fyzikou, dějinami vědy a filosofií.

Zmíněné teoretické inspirace nicméně nelze příliš podrobně rozvádět, aniž bychom se 

nedostali do pasti zpětného předeterminování; a tak přestože budeme v této práci argumentovat 

například kantovskou inspirací, týkající se převodu kategorií Kritiky čistého rozumu na systém 

formulí patosu, v žádném případě nebudeme chtít tvrdit, že by Warburg rozvíjel vlastní Kantovu 

argumentaci a pečlivě modifikoval a transformoval Kantův kategorický systém. Jinými slovy, 

chceme se vyhnout metodickému úskalí, kdy bychom samo o sobě identifikovatelné, ale zároveň 

příliš vágní či neurčité Warburgovy poznámky zpětně investovali do kontextu Kritiky čistého 

rozumu, doplnili a rozvinuli jejich potenciál na základě Kantovy argumentace, tuto konstrukci 

vnesli zpětně do atlasu a následně prohlásili adekvátně modifikovanou argumentační kostru za 

2 WIA, III.108.1.2., [38], WIA, III.104.2.1., zejména  [6]
3 Pro specifické kvality Warburgovy němčiny či z důvodu jejich mnohoznačnosti ponecháváme v originále jak 

klíčové Warburgovy termíny Denkraum či Andachtsraum, tak i citace, s výjimkou vět, vtělených do samotného 
textu.
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Warburgův vlastní cílevědomý postup. Stejně tak Warburgovu fascinaci Einsteinem nehodláme 

vykládat jako aktivní studium jeho teorií relativity, pouze jako otevřenou inspiraci, která nicméně 

prozrazuje podstatné aspekty Warburgova pojetí Denkraum. V tomto ohledu zůstává aktuální 

Agambenova poznámka o Warburgově „bezejmenné vědě“, neboť Warburgova metoda je 

především svébytnou konsistentní praxí dějinné reflexe a nakládání s obrazy, jakkoliv má právě toto 

nakládání specifické filosofické důsledky.4 Tato práce tak ani nemůže postupovat způsobem 

pojmové analýzy Denkraum a Zwischenraum, aniž by se neuchýlila k jakési variantě alternativní 

historie Warburgových pojmů. Může však využít opakujících se styčných bodů a na základě analýzy 

vybraných poznámek a spojité linie formule patosu zmrtvýchvstání, prostupující atlasem, zaměřit 

klíčové a stabilní aspekty Warburgova myšlení. 

Ve Warburgově obrazné praxi se nakonec skrývá i poslední metodický aspekt této práce, 

důvod, proč má počáteční dotaz po povaze Denkraum a Zwischenraum formu poetické interpelace. 

Warburgův Denkraum je totiž v posledku angažovanou koncepcí, a tak jakkoliv Warburg chápe 

Denkraum jako dějinnou výslednici rozvoje abstraktního myšlení, představuje zároveň určitý typ 

volby, která není dějinně nezbytná a dokonce nepředstavuje ani vlastní logické završení Warburgem 

představeného vývoje. Nejenže se dle Warburga může vývoj spějící k Denkraum kdykoliv obrátit; 

humanisticky chápaný Denkraum, který Warburg zjevně chápal jako výdobytek a zároveň 

záchrannou síť ducha renesance, může zároveň hypertrofovat ve své vlastní popření, což je zároveň 

důvod, proč tuto práci začínáme záměrně nadnesenou otázkou po limitách koncepce, jejíž základní 

patickou osou – patickou i ve smyslu Warburgovy patické investice – je ve Warburgově podání 

motiv vznesení, polarizovaný do motivu pádu.

Pochopitelně se též nabízí otázka, proč tuto disertační práci předkládáme k obhajobě na 

katedře filosofie a nikoli na katedře dějin umění či estetiky, zvláště pokud jsme sami naznačili, že 

konsistentní filosofické argumentace, jež by umožňovala rigorózní filosofickou analýzu, je ve 

Warburgově pozůstalosti poměrně málo. Na poli estetiky však nelze výše zmíněné otázky položit, 

neboť se v posledku netýkají ani vnímání, ani estetiky coby disciplíny na pomezí filosofie a dějin 

umění. Na poli dějin umění naopak na tyto otázky nelze v rámci této disciplíny odpovědět, neboť 

kladené otázky nesměřují k dovysvětlení či korekci kunsthistorických souvislostí zachycených na 

jednotlivých tabulích (tento postup by se musel k Warburgově vlastnímu výběru nutně stavět 

kriticky a jeho vlastní konfigurace rozvést a přeskupit, což by bylo téma na celou sérii jinak 

zaměřených textů), ale k analýze stávajících konfigurací a následnému pochopení obrazné povahy 

Denkraum, který je přese všechnu Warburgovu specifičnost pojmem náležejícím filosofii.

4 Agamben, Giorgio. Potentialities. Collected Essays in Philosophy. Stanford: Stanford University Press, 2000, s. 49.
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