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12:00 Předseda komise prof. Karel Thein zahájil obhajopu, představil sebe a přítoniné členy 

komise a přítomné oponenty. Přítomným pak představil studenta. 

12:02 Školitel seznámil přítomné stručně se svým hodnocením studentova studia a jeho 

disertační práce, které uvedl ve svém písemném vyjádření. 

12:04 Student seznámil přítomné s tezemi své disertační práce. Sdělil zejména, že cílem práce 

bylo vymeze1ú Warburgova pojmu Denkraum coby prostoru myšlení, lépe řečeno rozvahy, 

reflexe, odstupu a související koncepci umělecké tvorby coby mezifáze mezi afekcí a abstraktním 

myšlením coby klíčových pojmů jeho pozd1úho díla, vrcholícího obrazovým atlasem 

Mnemosyne. Akcent je pak kladen předevŠÍIJ1 na Warburgovu idealistickou snahu po „vymanění 

se z osidel pozemských úzkostí", která je u Warburga představována figurami vznesení a pádu a, 

posléze i včleněna do aviatického kontextu. Otázkou pak podle Váši je, jaký mají tyto figury 

povznesení a pádu limity a to zvláště s ohledem na zarážející skutečnost, že na tabuli C Atlasu, 
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ktefá je východiskem práce, věnované fyzikální invenci veJmíru, je.zrovna vzducholoď, a nikoli 

nabízející se raketa, která tam zcela logicky patří. Odpověď Váša nachází v samotném 

Warburgově postupu, jímž je vytvářen či extrahován samotný Denkraum. Tento postup spočívá 

v postupné idealizaci a pacifikaci formulí patosu. Mnemosyne je pak inventářem a zároveň 

dějinným rozpisem projevů těchto formulí,. z nichž se jako klíčová jeví formule zm1tvýchvstání,

zodpovědná za rozvinutí ·motivů vznesení a pádu. Z tohoto úhlu pohledu je pak nahlížena i pro 

Vášu centrální figura Faetóna a aviatický kontext přítomný ve Warburgových tabulích, které 

nejsou chápány jako zosobnění expanze a agrese moderní aviatiky, ale jako platonický pohled, 

který míří do hloubky vesmíru; aniž by přitom opouštěl své pozemské stanoviště. Samotná 

orientace tohoto aviatického Denkraum pak tedy není moderní, ale nese se v renesančních 

intencích se záměrem po „restitutio htimanitatis". 

Odtud pak Váša interpretuje základní strategii a kompozici celého Atlasu Mnémosyné, když 

sleduje vcelku rozšířené odmítnutí Atlasu coby pouhého souboru ilustrací k samotným 

Warburgovým textům, nicméně se snaží toto pouze negativní vymezení doplnit o pozitivní 

charakterizaci, která je s to celému souboru dát vlastní a jednoznačný „argument". A právě tento 

argument Váša nachází v motivu povznesení, který je sledován v jeho různých variacích napříč 

celým Atlasem. 

12: 12 Oponent profesor Konečný seznámil přítomné s hlavními body svého posudku a se 

závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Položil studentovi tyto otázky: 

1. Do jaké míry se zdá doktorandovi vhodný příměr Warburgova zvláště pozdního díla ke

Kleeovu obrazu Hrdina s křídlem z roku 1905, kde je zobr�zen člověk s jedním křídlem,

který se dle vyjádření samotného autora snaží vzletět, i když má zlomenou ruku i nohu?

Přesto se i přes tento ruinózní stav se tedy snaží být věrný své ideji. Tento kontrast mezi

jeho stavem a monumentálním stavem pak v sobě uchovává symbol tragikomiky.

12: 17 Oponent prof. Vojvodík seznámil přítomné s hlavními body svého posudku a se závěrem, 

že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Položil studentovi tyto otázky: 

1. Zda Váša pojem Denkraum až příliš nezjednoznačňuje? Přeci jenom Warburg jej používá

různě v různých kontextech a nelze jej tedy fixovat na jedno významové pole.
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2. Pojem Denkarum se nebere ze vzduchoprázdna. Naopak vzniká v období, které problém

prostoru (zvl. v Německu) v duchovědách zásadním způsobem tematizovalo. Jak by se

v tomto případě Warburgův Denkraum vztahoval k tomuto kontextu?

3. V jakém smyslu a zda se Denkraum vztahuje až k obsesivnímu zájmu umělecké moderny

o problém dobývání (vzdušného) prostoru a aviatiku vůbec, která je chápána jako

paradigma kreativity a umělecká imaginace. A zda není zapotřebí Warburgovu fascinaci

aviatikou chápat jako odraz posunů a proměn v umění jeho doby s poukazem významné

kulturní události daného časového období a zvl. r. 1913 (Schonberg, Malevič, Husserl,

Stravinský, Proust, Duchamp)

4. Jaké pozice Atlasu k Freudově Nespokojenosti v kultuře - jako odpověď riá atmosféru

nejistoty dané doby, na tragédii a násilí První světové války a to zvláště s ohledem na.

kulturně-vědnou Warburgovu metodu?

12:30 Student reagoval na posudky oponentů a jejich položené otázky. 

Vášova reakce na profesora Konečného: Kleeova rytina vskutku je výstižným obrazem pro 

Warburgova uměnovědné myšlení stejně jako byl Angelus Novus charekteristickým zosobněním 

myšlení Waltera Benjamina. K tomu je nutné zdůraznit, že Denkraum je vskutku takovou 

myšlenkovou konfigurací, která se může zhroutit, což se proJevuJe např. ve fašistickém 

přivlastnění antického dědictví 

Vášova reakce na profesora Vojvodíka: 

Avantgardní kontext Warburgova myšlení: avantgardní umění ho v podstatě nezajímalo. 

V Atlasu nenajdeme žádný avantgardní obraz. Pro tematizaci vztahu k avantgardě či šířeji 

modernímu umění Warburg neposkytuje mnoho materiálu či vůbec žádný. V tomto ohledu je 

příznačné, že Warburgovy texty vyjadřují často nechuť k tempu doby, k rychlosti znemožňující 

poklidnou kontemplaci; právě z této perspektivy je u něj kritizován např. futurismus. Co se týče 

aviatického kontextu, pak ten byl nakonec v práci záměrně vynechán, protože by se jednalo spíše 

jen o exkurs, který by vlastní argument práce nikam neposunul. V tomto ohledu je pak 

pozoruhodné, že v Atlasu nenajdeme jediného Ikara, který by mohl reflektovat vliv moderní 

aviatiky na Warburgoyo umění. Nicméně příznačný jsou v tomto ohledu jeho zmínky o 

D' Annunziovi, které se vůbec netýkají D'Annuni:iovy aviatické fascinace, nýbrž jeho válečného 

entuziasmu ohledně italského vstupu do 1. světové války. Lze říci, že Warburg aviatiku chápe v 
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důsledku jako pozemskou racionalizaci oblohy, jako rozvrh činěný ze země, a vezmeme-li jeho 

nechuť k rychlosti a příliš zběsilému cestování, pak je bezpečné tvrdit, že Warburg nechápe 

aviatiku v intencích revoluce či nové doby, ale nahlíží na 1ú z pohledu renesance. 

12:44 Předseda komise zahájil diskusi. 

V následné diskusi vystoupil: prof. Vojvodík s kritickou připomínkou, že Warburg nebyl na 

rozdíl· od jiných (Binswanger, Heidegger) technofobní a reflexe aviatiky je zde toho důkazem. 

V tomto ohledu by bylo zapotřebí rovněž se pokusit zohlednit inspiraci platónskými idejemi u 

Warburga a tezí Didiho Hubemiana - Panofsky pročištoval Warburga, aby zachránil dějiny 

uměrujako.humanistickou vědu postavenou na textu (židovská tradice). 

Váša v odpovědi znovu zopakoval, že charakteristiky moderní aviatiky, které se nesou ve 

znamení výš, v;zhůru, rychleji, jsou Warburgovi cizí. Faeton totiž nepředstavuje figuru vzletu, ale 

obrácenou figurn pádu. Warburg zkrátka vidí v dobové aviatice něco jiného než jeho současníci. 

Za povšimnutí zde stojí Warburgův esej z r. 1913 o ponorkách a vzducholodích v představivosti 

středověku, kde Warburga zajímá zvl. chlazení motoru a opanování ohně, a nikoliv dobývání 

vzduchu a moře. 

Vojvodík poukázal na mýtus Daidala a Ikara v kontextu moderního umění, interpretovaný 

v rámci Freudově koncepci Nad já - modenú umělec protestuje proti Daidalovi jako technické 

dokonalosti ve prospěch něčeho ingeniózního, původního - Ikaros jako figura, která protestuje 

proti Nadjá. 

Váša znovu zmínil Warburgův důraz na klid či proces zklidňování a na Vojvodíkóvu námitku, že 

ústředním motivem Warburgovy uměnovědné činnosti je usoustavňování formulí patosu, 

odpověděl, že Warburgovi jde o jejich idealizaci a následnou pacifikaci; jejich vyvlastnění a 

použití pro zidealizovanou analýzu skutečnosti; nelze je nicméně cele transformovat, ale lze u 

Warburga sledovat proces, kdy se z afektivních gest stávají prostředky kontemplace. 

Karel Thein připomněl skutečnost, že vzducholoď a - letadlo představovaly zásadně odlišné 

aviatické principy. Objevuje se tento rozpor u Warburga? 

Váša souhlasil s tím, že v dobové literatuře je tento rozpor živým té.matem, přičemž Warburgein 

obdivovaný Hugo Eckener chápe právě vzducholoď (navzdory pokroku letadel) jako symbol 

budoucnosti. Opět však zopakoval, .že Warburg tento rozpor neřeší. Vzducholodě jsou navíc 

důležité pouze v konkrétním nacionálním kontextu (Německo). 
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...: 

Martin Ritter pak vystoupil s dotazem, po významu či konkrétnějším určení Denkraum? 

Váša odpověděl, že Warburg Denki-aum nikde výslovně nedefinuje, ale používá jej pouze v rámci 

konkrétních souború figur a právě na tyto konkrétiú soubory je třeba se zaměřit. Váša rovněž 

zdúraznil, že ve své práci pojímá Denkraum jako prúsečík tří vymezení, který má rovinu etickou 

(interval mezi impulsem a rozmyšleným jednáním), epistemickou (proměna astrologic_kých figur 

v astronomická vymeze1ú prostoru) a matematickci-fyzikální (prostor, kte1ý následně opanuJe 

aviatika). 

Karel Thein pak ještě u pojmu Denkraum poukázal na dúležitý motiv distance a projektování, 

přičemž vyzdvihl rovněž fyzikální charakter tohoto prostoru strukturov�ného artefakty. 

Jakub Jirsa dal k diskusi možnou odpověď ,na problém absencí raket v Atlasu ve prospěch 
protěžovaných vzducholodí: důvodem může být Warburgova snaha o vyvarování se h:ybris, jež 

raketa jakožto artefakt výrazně přesahující původ1ú pozemské umístě1ú člověka může implikovat. 

Váša s tím vyslovil n�prostý souhlas s poukazem na klíčovou postavu Johannese Keplera, kte1ý 

elipsou vymezil matematicko-fyzikální chápání kosmického prostoru, kde se Země stává 

nejvhodnějším prostorem k pozorování tohoto harmonického kosmu; a ;ičkoli se tento model liší 

od koncepce nekonečného prostoru Giordana Brnna, pro oba dva je příznačné, že svůj kosmos 

nevystavují nárokům cesty, pouze kontemplace a transce?-dence. Warburg, �ro kterého byli tito 

astronomové klíčovými postavami geneze moderního Den�aum, tuto „přízemní" pozici přejímá. 

13: 15 Předseda komise ukončil samotnou obhajobu a komise zahájila neveřejné zasedání o 

klasifikaci obhajoby disertační práce. 

13:21 Předseda komise seznámil studenta a přítomné s výsledkem obhajoby:  

Obhajoba dise1iační práce byla klasifikována prospěl. 
Zapisovatel: Jiří Růžička 
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