
Oponentský posudek disertační práce 
 
Mgr. Ondřej Váša 
Zwischenraum a Denkraum v kontextu motivu vznesení a pádu v obrazovém 
atlase Mnemosyne Abyho M. Warburga 
 
(Univerzita Karlova v Praze, Ústav filozofie a religionistiky, 2017) 
 
Doufám, že nepřeháním, když konstatuji, že před sebou máme naprosto 
výjimečnou práci. Její cíl a k němu vedoucí cesty jsou stručně a přehledně 
konstatovány hned v abstraktu. Autor se hodlá soustředit na motiv vznesení a 

pádu, tak jak se objevuje v díle německého historika umění Abyho Moritze Warburga 

– a to jak v jeho (věšinou) odborných, uměleckohistorických textech, tak v 

obrazovém atlasu Mnemosyne, na kterém v závěru života pracoval (1920–1929), ale 

nedokončil jej. Hlavní předností této disertační práce je, že Ondřej Váša se suveréně 

pohybuje mezi disciplinami (filosofie a její dějiny, dějiny a teorie umění, dějiny idejí, 

dějiny vědy) a s jejich pomocí sleduje formuli “vznesení & pád” u Abyho Warburga a 

sofistikovaně a v nejrůznějších souvislostech ji analyzuje. Vrcholem těchto analýz 

jsou partie věnované Warburgovu zájmu o aviatiku a poštovní známky.  
 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol , které jsou uhněteny z jednoho těsta, takže se 
při interpretaci vzájemně výtečně doplňují. Vezmeme-li však do úvahy druh a 

character pojednávaného materiálu, nebyl to úkol snadný; spíše naopak. Již 

Warburgovy tiskem vydané práce nepředstavují právě snadné čtení. A to platí v ještě 

větší míře pro jeho rozsáhlou písemnou pozůstalost, jejíž znalost je pro pochopení 

Warburgova myšlení a jeho geneze zcela zásadní. V tomto ohledu je Vášova 

dizertační práce vysoce nadstardní a převyšuje ta pojednání o Warburgovi, která 

pracují pouze s vydanými texty. Ale i těch je obrovské množství, poněvadž 

Warburgova sekundární bibliografie dnes čítá stovky titulů a každým dnem se množí. 

Nutno však konstatovat, že doktorand se v této záplavě orientuje dokonale. 

 

Při příležitosti této obhajoby si nemohu odpustit následující uměleckohistorickou 

poznámku. Kleeův monoprint Angelus Novus z roku 1920, rok poté zakoupený 

Walterem Benjaminem, se prostřednictvím deváté téze v jeho esejích o filosofii a 

historii stal něčím jako frontispicí Benjaminova díla. Hledáme-li obdobný 

“alegorický” obraz pro myšlení Aby Warburga – tak, jak je interpretuje Ondřej Váša 

(vznesení a pád) – nelze si nevzpomenout na jiné Kleeovo dílo: Hrdinu s křídlem  

z roku 1905. Sám umělec jej interpretoval následovně: “Hrdina s křídlem, 

tragikomický hrdina, snad antický Don Quijote. Tato v listopadu 1904 náhle se 

vynořivší formule a básnická idea je nyní konečně rozpracována. Tento člověk se v 

protikladu k božským bytostem narodil jen s jedním křídlem anděla, ale přesto se 

stále pokouší vzlétnout. Zlomí si paži i nohu, ale přesto zůstává věrný své ideji. 

Kontrast mezi jeho monumentálně slavnostním postojem a již ruinózním stavem byl 

uchován jako symbol tragikomična.” 

 

Předloženou disertační práci předběžně klasifikuji jako prospěl. 
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