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               Prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. 
 

OPONENTSKÝ POSUDEK NA DISERTAČNÍ PRÁCI MGR. ONDŘEJE VÁŠI 
ZWISCHENRAUM A DENKRAUM V KONTEXTU MOTIVŮ VZNESENÍ A PÁDU 

V OBRAZOVÉM ATLASE MNEMOSYNE ABYHO M. WARBURGA 
 

Východiskem a předmětem své disertační práce učinil Ondřej Váša myšlenkovou figuru 

Abyho Warburga „Denkraum“ ve vztahu k pojmu „Zwischenraum“. Oba pojmy zaujímají 

konstitutivní pozici ve Warburgově umělecko-teoretickém a kulturologickém uvažování 

posledních devíti let jeho života, kdy vzniká také jeho hlavní dílo, obrazový Atlas 

Mnemosyne.  Ondřej Váša vyslovuje tezi, k níž směřuje jeho argumentace a kterou ve své 

práci explikuje a verifikuje interpretací paradigmatických mytologických figur Warburgova 

Atlasu (Ninfa, Faetón, Proserpina, Médea, Hélios ad.) a exkuzem do Cassirerových výkladů 

filozofie a kultury renesance (zvláště zjevu Johannese Keplera a Giordana Bruna). Teze zní, 

že oba Warburgovy pojmy souvisejí s koncepcí uměleckého tvoření jako mezifáze mezi 

afekcí a abstraktním myšlením. Zde spatřuje Ondřej Váša klíčovou pozici – pro konstituci 

moderního „prostoru myšlení“ a ve vztahu k soudobé astrofyzice a aviatice – ve 

warburgovské „formuli patosu“ vznesení. 

Tato teze není nová, v bohaté warburgovské literatuře z posledních let z různých 

perspektiv diskutovaná a interpretovaná. Jen v posledních dvou letech vyšly v Německu 

publikace, které autor předkládané disertační práce v poznámce pod čarou a v soupisu 

literatury sice uvádí, ale v práci samotné výsledky bádání nediskutuje.1 Náležitá diskuse 

nejnovějšího warburgovského bádání – jedna z publikací, jde o sborník studií, se jmenuje 

přímo Warburgs Denkraum (2014) – by určitě neměla v disertační práci chybět. Podrobně je 

zdokumentován a prozkoumán také vztah Warburg – Cassirer a existuje k němu – jen 

z posledních let – několik zásadních monografií.2 Nejde samozřejmě o to, obsáhle mapovat 

warburgovské bádání, ale vztáhnout se k těm výsledkům, které jsou pro vlastní výzkum 

podstatné a inspirativní, ať již jako předmět vymezení, diskuse nebo jejich dalšího rozvedení a 

domýšlení. 

                                                 
1 Martin Treml, Sabine Flach, Pablo Schneider (eds.): Warburgs Denkraum. Formen, Motive, Materialien. Fink 

Verlag, München – Paderborn 2014. – Horst Bredekamp, Claudia Wedepohl: Warburg, Cassirer und Einstein im 

Gespräch. Kepler als Schlüssel der Moderne. Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2015. 
2 Johnson, Christopher D.: Memory, Metaphor, and Aby Warburg's Atlas of Images. Cornell Univ. Press, Ithaca 

N.Y 2012. – Levine, Emily J.: Dreamland of humanists: Warburg, Cassirer, Panofsky, and the Hamburg School. 

Univ. of Chicago Press, Chicago 2013 – Hagelstein, Maud: Origine et survivances des symboles: Warburg, 

Cassirer, Panofsky. Olms, Hildesheim 2014.  – Michels, Karen: Aby Warburg: im Bannkreis der Ideen. Verlag 

Beck, München 2008. – Richard Faber, Enno Rudolph (eds.): Humanismus in Geschichte und Gegenwart. 

Verlag Mohr - Siebeck, Tübingen 2002. – Landauer, Carl H.: The survival of antiquity: the German years of the 

Warburg Inst. Yale Univ., Ann Arbor, MI. 1984.  
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Důsledkem nedostatečné reflexe aktuálního bádání je autorovo zjednoznačnění 

samotného pojmu „Denkraum“: Warburg s tímto pojmem pracuje od roku 1920 v různých 

obměnách se subtilními významovými posuny („Bewußtsein vom Denkraum“, „Kampf um 

den mathematischen Denkraum“, „denkraumloses Chaos“, „Denkraumschöpfung als 

Kulturfunktion“, „Denkraum der Besonnenheit“ ad.), a je proto obtížné i problematické jej 

fixovat na jedno významové pole (např. ve vztahu k Einsteinovu časoprostorovému modelu 

gravitace). 

Nelze ztrácet ze zřetele, že „Raumfrage“ se po první světové válce a v průběhu dvacátých 

a třicátých let 20. století stala v Německu jednou z mezioborově nejdiskutovanějších otázek 

ve filozofii, historiografii, dějinách umění a kultury s dalekosáhlými geopolitickými 

implikacemi a důsledky. Pojmy „Lebensraum“ – „Raum“ – „Reich“ se v té době stávají de 

facto synonymy. Jakou pozici by zde zaujímalo Warburgovo „Raum-Denken“? 

Do středu pozornosti Ondřeje Váši se dostává „formule patosu“ vznesení (a vznášení) do 

výše a klesání, tedy pohyb na vertikální ose v napětí mezi triumfem a skleslostí, euforií a 

depresivitou, nanebevstoupením a sestoupením (do podsvětí) ad. S tím souvisí jedna 

z hlavních otázek předkládané disertace, na niž hledá její autor odpověď: otázka „co dělají 

vzducholodě v atlase, věnovaném renesanci, popřípadě „co dělají vzducholodě na tabuli, 

která je věnována poznání kosmu?“ …“ (s. 7). S autorem možno souhlasit, že Warburgův 

Atlas představuje „obrazný manifest idealismu“, úsilí zachránit „vítěznou ideu“ renesančního 

humanismu. Warburgovo přímo manicko-obsesivní úsilí dát této ideji moderní podobu 

návrhem a realizací poštovní známky s nápisem Idea vincit je symptomatické. Toto úsilí 

sdíleli v té době stejně tak Cassirer jako Panofsky, kteří nebyli o něco málo později ušetřeni 

obrovského zklamání z dalšího politického vývoje v Německu. Je zde však jeden podstatný 

rozdíl, na nějž upozorňuje a jímž se ve své knize zabývá  Georges Didi-Huberman: totiž 

Warburgovo vědomí a interpretace „nečisté“ renesance, proti níž se Erwin Panofsky kriticky 

vymezoval a kterou v jistém smyslu marginalizoval. To mělo podle Didi-Hubermana3 pro 

dějiny umění podstatné důsledky: aby bylo možné zajistit dějinám umění status 

„humanistického“ oboru, založeného na tradici renesančního humanismu a ideálu 

humanistického („nesmrtelného“ – rinascita) člověka, musel být vytěsněn středověk a 

představa otřásající „nepodobnosti“ obrazu (člověka) imagu Dei.  

Autor předkládané disertační práce odbývá, bohužel, výsledky warburgovského zkoumání 

Georgese Didi-Hubermana, náležející ke zcela zásadním v současné warburgovské literatuře, 

pouze stručným odkazem v poznámce pod čarou (s. 12). Didi-Hubermanova šesti set 

stránková kniha L’Image survivante : Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby 

Warburg (Éd. de Minuit, Paris 2002) by zasluhvala výraznější a hlubší reflexi, alespoň v těch 

                                                 
3 Georges Didi-Huberman: Devant l’image. Question posée aux fins d’une histoire de l’art. Les Éditions de 

Minuit: Paris 1990, s. 257. 
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aspektech, které se bezprostředně dotýkají tématu disertace (zejm. vztahu Warburg – 

Cassirer).  

K „étosu vznesení“, fascinace aviatikou a identifikaci moderního letce s antickým Ikarem: 

Zdůraznil bych především esteticko-umělecký kontext Warburgova „aviatického Denkraum“ 

a spojení astrofyzikálního myšlení a dějin umění. Aviatické – a podobně i nautické – 

pronikání do prostoru patří neodmyslitelně k estetické a umělecké mentalitě moderny. Mýtus 

o dobývání vzdušného prostoru moderna adaptovala mj. jako silně konfliktní napětí mezi 

smrtí a nesmrtelností, obětí a podobností bohům, mezi řemeslnou dokonalostí Daidala a 

ingeniózní kreativitou Ikara, ikarsky/faetónovským letem a daidalovským rukodělným 

mistrovstvím, mezi principem otcovského „Nad-Já“ a synovskou revoltou proti němu. 

Ikarský/faetónský mýtus je pro sebechápání umělce moderny konstitutivní. Technické 

inovace pronikly již záhy v prvním desetiletí 20. století razantním způsobem do umění a 

estetických programů rané avantgardy, především do italského a ruského futurismu, ale i do 

Malevičova suprematismu. Čtverce, kosočtverce a trojúhelníky suprematistických obrazů 

tvoří na šedobílém pozadí shluky geometrických obrazců, sugerujících představy vznášení 

jako metafora překonání stavu beztíže, příčiny a účinku. Život má být podle Maleviče 

neúčelný jako pád meteoru nebo stoupající a klesající vlna. Suprematistické obrazce působí – 

a mají působit – jako shluky planetárních asteroidů, svištících ve stavu beztíže mléčnou 

dráhou, jimž bude osvobozené lidstvo následovat – po dovršení suprematistické utopie – 

někam do stratosféry (viz také Malevičovy „Architektony“). Aviatika se stala přímo 

paradigmatem kreativity a umělecké imaginace a moderní pilot součástí mýtu moderny. 

Warburgova fascinace aviatikou, vzducholoděmi, pilotem Eckenerem, internacionalizací 

vzdušného prostoru jako „vítězství ideje“ je příkladem jeho seismické senzibilizace pro 

posuny a proměny v umění jeho doby a tuto skutečnost by bylo třeba reflektovat. V roce 1913 

Warburg koupil a rozeslal pohlednice s plachetnicí a jím pilotem Ferdinandem Gluundem: 

právě rok 1913 je rokem pro vývoj moderního umění naprosto zásadním, rokem 

futuristických manifestů, rokem prvních Duchampových ready mades, rokem převratného 

uvedení Stravinského Svěcení jara i vídeňského skandálního koncertu, dirigovaného 

Schönbergem, rokem vydaní prvního svazku Proustova Hledání ztraceného času i 

Husserlových Idejí k čisté fenomenologii. Vyšla v něm také Apollinairova sbírka Alkoholy se 

slavnou básní Zone (Karlem Čapkem o něco později přeloženou pod názvem Pásmo), kde je 

nanebevstoupení zmrtvýchvstavšího Krista imaginováno jako fantasmagorie výškového letu a 

Kristus jako moderní aviatik a rekordman.  

Podle teze Michaela Mokropoulose v jeho knize Modernität und Kontingenz (Fink 

Verlag, München 1997), která by mohla být relevantní také pro téma předkládané disertační 

práce, vytváří kontingentní prostor moderny dvě základní a ambivalentní tendence: na jedné 

straně stojí racionální konstrukce řádu, postavená na sociálně-technickém vzestupu a jeho 



                                
 

Ústav české literatury a komparatistiky  
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova 

nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

 
Tel.: (+420) 221 619 232 
 

 
http://uclk.ff.cuni.cz 
 

   
 

 

normách, a na druhé straně tendence k vytváření abstraktní skutečnosti prostřednictvím 

estetické suverenity a autonomie uměleckého tvoření. Ve vztahu k myšlence kontingence 

znamená aviatická a nautická metaforika „objevení“ jiného, dalšího prostoru lidského konání 

a skutečnosti. Kontingence jako logicko-ontologické vymezení „ambivalentní oblasti 

neurčitosti, kde se uskutečňují jak činy, tak i náhody“, otevřený horizont možností, změn, 

proměnlivosti a náhody – nebo nahodilosti. 

O těchto aspektech se rozepisuji proto, abych naznačil další možnosti širší reflexe 

Warburgových formulí patosu a jeho „aviatického Denkraum“. Warburgův Atlas Mnemosyne 

sám výmluvně vypovídá o době svého vzniku, také o atmosféře „nové věcnosti“ Výmarské 

republiky, v níž člověk po zkušenostech se světovou válkou prožíval akutní ztrátu rovnováhy, 

již se snažil nějakým způsobem kompenzovat. Teorie „excentrické pozice“ člověka ve světě, 

jak ji formuluje Helmuth Plessner v závěru své práce Die Einheit der Sinne: Grundlinien 

einer Ästhesiologie des Geistes (1923), sem patří stejně tak jako Warburgova představa 

techno-logicky uspořádaného obrazu světa, jeho „aviatický Denkraum“, reflektující tuto 

atmosféru a participující na „mytologii moderny“ s jejími hrdiny technických mýtů a dějin 

„kolektivního imaginárna“. 

Nevyjadřují pojmy „Pathos“ a „Besonnenheit“, vášnivé pohnutí a kontemplativní 

rozvaha, ve Warburgově uvažování právě toto napětí mezi dvěma krajními póly? Warburg 

považoval první světovou válku za „tragédii kultury“ a válečné události, traumatizující 

zkušenost s rozpoutaným násilím, to vše mělo značný podíl na jeho psychickém zhroucení a 

propuknutí paranoidní psychózy v roce 1918. Zde se nabízí otázka“: jaká je pozice Atlasu 

Mnemosyne, na němž Warburg ve dvacátých letech – v době „nespokojenosti v kultuře“ 

(Freudovo Das Unbehagen in der Kultur je publikováno 1930) – usilovně pracoval, tváří 

v tvář otřesům jeho doby a ve vztahu k jeho vlastnímu psychicky otřesenému životu? Jakou 

pozici zde zaujímá Warburgova kulturně-vědná metoda senzibilizace pro moc a sílu obrazu 

v pozitivním i negativním smyslu?  

I přes deficity, nedostatky a stručnost předkládané disertační práce (110 stran textu včetně 

místy půl- a celostránkových citátů) vidím její přínos v tom, že do kontextu českého 

umělecko-teoretického bádání přináší – po warburgovských pojednáních prof. Lubomíra 

Konečného – fundovaný výklad koncepce Warburgova Atlasu Mnemosyne jeho „výrazových 

forem“ se zaměřením na významový komplex, který autor nazývá „aviatickým Denkraum“. 

 

Disertační práci klasifikuji jako „prospěl“ a doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

Prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.                                                            Praha, 12. 05. 2017 


