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B. Græ-D Ordbog.

I 1918, samtidigt som den alt højere grad psykisk labile Aby Warburg sad og arbejdede
på sin måske vigtigste tekst, ”Hedensk-antik spådomskunst under Luthers tid”, skrev den
østrigste kulturhistoriker Oswald Spengler, med en stemme i lige så høj grad præget af
nekromanti somprognostik: ”Den systematiskemåde at anskue verlden blev såvel opnået
som overskredet i Vesterlandet under det sidste århundrede. Den fysiognomiske har sin
storhedstid foran sig. Om hundrede år vil alle videnskaber, der stadig vil være mulige på
denne jord, at være brudstykker af en eneste fysiognomik af alt menneskeligt. Det vil sige
”verldenshistoriens morfologi”.1
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Tekstaffekter

Under sensommeren 1995 besøgte jegWarburg Institute påWoburn Squaremed det for-
mål at kigge lidt på nogle dokumenter hørende til Aby Warburgs ”Mnemosynearbejde”.
På den tid udgjorde det at sidde på biblioteker for at studere originalmanuskripter selve
kernen i mit forskningsmæssige interesse, da selve årsagen til at jeg var i London, var at
præsentere nogle håndskrier i Det kgl. Bibliotek i København med relation til den en-
gelske alkymist og nekromant Edward Kelly. I Warburg Institute blev jeg slået af samme
umiddelbare, ja, næsten sensuelle læse-effekt, måske sågar læse-affekt, som jeg kendte så
vel foran tidligmoderne håndskrier. Men hensyn til dokumenterne i Warburg Institute
drejede det sig dog ikke om det håndlavede papir, den spejlvendte synlighed af verso-
sidens blæk på recto-siden, præpareringen af papiret i form af syl- eller blyantsspor eller
de umiskendelige spor af tid som præger papirets kanter og snit med århundreders fin-
gerfedt, smuds og gradvise deteriorisering. Ingen af disse fysiske karakteristika, så typiske
for tidligmoderne håndskrier, var at spore iWarburg-arkivets dokumenter, men læseaf-
fekten var ikke desto mindre densamme, nu var det blot maskinpapirets uvante stør-
relsesforhold (lidt kortere og lidt bredere end DIN A4), dets relative tyndhed og den
sløsede omgang med plads: typoskripten var typisk skrevet med dobbelt linieafstand
og med brede marginaler, alting som sammentaget gav dokumenterne en uimodståelig
kropslighed, et nærvær af noget radikalt fremmed i en bekant forklædning; det lignede
almindelige maskinskrevne dokumenter, men de små forskelle, tidens diskrete mærker
og det at sidde i et arkiv og holde i dem, frembringede igen dennemærkværdige ”affektive
læsning”.

På det her tidspunkt var jeg selv ikke i tvivl om at håndskrier – men altså også ty-
poskripter – var mer ’sande’, mere virkelige, dokumenter end trykte tekster. En virke-
lighed, eller måske sågar sandhed, som var af fysisk, taktil og lettere hypnotisk art: dette
dokument, som vi holder i hånden,med de og de egenskaber, besider en specifik præsens,
en præsens som en eventuel udgivelse altid blot vil kunne reproducere en fattig afglans
af.

At jeg ikke er alene om denne affektive omgang med dokumenter, en omgang som
ikke helt syntes at svare til læsning, men til noget mere taktilt, vidner en række for nylig
udgivne publikationer om. For tilfældet vil det være nok at pege på en udgivelse fra
Das Walter Benjamin Archiv, Bilder, Texte und Zeichen (Suhrkamp 2006), hvor netop
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Ill. 1: Auratisk dokument: Sprache und Logik I (1921). Benjamin-Archiv MS. 501. Fra
Walter Benjamin-Archiv, red. Walter Benjamins Archive. Bilder, Texte und Zeichen.

Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag, 2006, s. 36.
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den type af dokumenter, noter, marginalier og andre efemære dokumenter reproduceres
med minituøs akribi helt ud i papirkanternes mørknende deteriorisering. Det er pub-
likationer af denne type som ikke kun bekræer, at vi ikke er alene om dette affektive
tilstand forklædt som forskning, men at det snarere udgør et hovedspor eller til og med
et paradigm i kulturvidenskaberne de seneste årtier. Interessant er ikke desto mindre, at
de overordentligt omhyggelige reproduktioner i en publikation, som den oven nævnte
fra Walter Benjamin-arkivet, netop ikke genererer en sådan læseaffekt, som hvis vi sad
med de fysiske dokumenter i hånden. Den fremkalder snarere en længsel eller et savn,
som et feriefotografi eller en souvenir, formentlig fordi udgaven peger på noget, som den
ikke selv er, men blot reproducerer. Læseaffekten er her lige så fraværende som ved at
læse et trykt alkemisk traktat, Warburgs Heidnisch-antike Weissagung im Wort und Bild
zu Luthers Zeiten (ligegyldig hvorvidt det er originaludgaven i form af Sitzungsberichte
der Heidelberger Akademie der wissenschaen ... Philosophisch-historische klasse (1920), i
det andet bind afDie Erneuerung der heidnischen Antike (1932) eller i bind I.2 af Gesam-
melte Schrien (1998)) eller en udgave af Walter Benjamins Passagen-Werk. De er alle
fælles om en og samme materiale-form (kodeks-formen), samme type af stof-support
(offset på maskinepapir) og samme typografiske distribution af tegn (bogstaver på linje
og række arudt af eventuelle illustrationer).

Men just BenjaminsPassagen-Werk – selvfølgelig sammenmed andre tekstarbejder af
tilsvarende formel struktur: Fernando Pessoas Livro do Desassossego, Paul Valérys ”Tes-
ticulæ”, udgaver af Flauberts ufuldendte fortsættelse af Bouvard et Pécuchet og mange
flere – peger på en anden egenskab ved de tidligmoderne håndskrier og det tyvende
århundredes typoskripter, nemlig, at det mest interessante ved dem ikke var teksterne i
sig selv – det drejede sig alligevel typisk om afskrier af allerede trykte tekster –men deri-
mod de laboratorieagtige notater, overstregninger og, fremforalt, marginalkommentarer
og marginalnoter af hvilken som helst karakter, altså tekst, eller ’texticulæ’, der befinder
sig i et slags ualaret mellemrum mellem tanke, spor og ræsonnement; spor som er in-
timt forbundne med den materialitet på hvilken de er tegnede, og som adskilt fra denne
materialitet vil være helt og aldeles meningsløse.

Det som optager mig her er ikke så meget den ’aura’ eller ’materialitetskultur’, som
ligger i tidligmoderne håndskrier eller moderne typoskripter, men mere det ski i tekst
som jeg mener mig at kunne iagttage spiller en alt større rolle i ikke-auratiske medier og
tekstsupporter. Dette forhold kan illustreres med et typoskript fra Warburg Institue med
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Ill. 2: Pseudo-auratisk texticulæ: to typoskriptsider fra Grundbegriffe (ff.55 & 72)
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titlen Mnemosyne. Grundbegriffe, dateret til 1929.2 Typoskriptet fremviser alle de egen-
skaber vi listede ovenfor, altså denne diskret chockerende Verfremdungseffekt (papirets,
skrivemaskinetypografiens og tidens konkretion) i det velkendte (maskinskrevet doku-
ment), men dokumentet ville ikke kunne fetischeres som reproduceret i en bog eller som
faksimili, dertil mangler det ”aura” (ingen eller for få håndskrilige tillæg, ingen figurer
eller tegninger, og kun ubetydelige spor af tid og minimal farvevariation). Det besid-
der dog i høj grad det vi er ude eer her: en tekstlig deteriorisering til texticulæ, som
vi i det følgende vil argumentere for er en konsekvens af, hvad Lev Manovich har kaldt
”databasen som symbolsk form”.

Warburgs opgang og fald

Somældste søn af en jødisk bankir var AbyM.Warburg nødt til at beslutte sig for hvilken
bane han skulle vælge; da et ikke-valg ville have slusset han gennem et karriereforløb i
banken med uundgåelig finalitet mod direktørstolen. Som alle børn så også Aby War-
burg dette tidligt og besluttede sig for at modificere skæbnen. Når et sådant skæbneski
ellers typisk sker i form af et oprør, tit med vidtrækkende konsekvenser for familiens
videre liv, så valgte Warburg at foretage sit baneski i en gennemreflekteret og nærmest
juridisk manøvre, så som den berømte fortælling om hvordan den blot trettenårige Aby
frasagte sig sin arvsret som den førstefødte til sin et år yngre broder Max, til gengæld for
at han kunne få enhver bog som han pegede på.3 Anekdoten bærer præg af at i sin essens
være rigtig, da Aby de følgende år målbevidst fulgte sin nye bane som kunsthistoriker,
for på den måde at balancere familiens metafysiske økonomi, overtydeligt symboliseret i
et berømt familiefotografi med de fem Warburg-brødre fra august 1928, hvor Aby sidder
med almissehænder ved siden af Max, som i sin tur har et antal fotografiske reproduk-
tioner af (går vi ud fra) ”Mnemosyne-atlasset” liggende foran sig på bordet.

Den kunsthistoriske karriere gik også fint. Mellem de to større arbejder: aandlin-
gen Sandro Botticellis „Geburt der Venus” und „Frühling” fra 18924 til den såvel ind-
holdsmæssigt som – målt med Warburgs mål – omfangsmæssigt storslåede Heidnisch-
antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten fra 1920,5 begge omfattende godt
og vel 60 tekstsider plus noter og illustrationsmateriale i den første udgaven af Warburgs
samlede skrier6 publicerede han omkring 30 kortere kunsthistoriske studier næsten
udelukkende om den italienske førrenæssance og de nederlandske primitiver.7 En del

6



af disse skrier var formentlig detaljestudier eller delstudier til større arbejder, dels over
Nimfa, et af Warburgs favorittemaer fra tiden, som han aldrig helt fik forladt, men som
blev ved en række fragmenter og udkast, dels udtrykte han ved flere tilfælder et ønske om
at sammenfatte sin forskning over den nederlændske kunsts spor i den italienske til en
monografi, som heller ikke den blev virkeliggjord.8 Men Warburg var ikke desto mindre
hele tiden aktiv, og idéerne resulterede trods alt ikke kun i ovenstående række af artikler,
men også i et antal foredrag. Så eksempelvis en foredragsrække om Leonardo som han
holdt i Hamburger Kunsthalle 1899, som tydeligvis vagte en ikke ubetydelig begejstring
hos tilhørerne.9 Karen Michels konkluderer prægnant, og helt i samklang med mange
vidnesbyrder om Warburgs arbejde: ”desværre fulgte ikke nogen skrilig udarbejdelse
af foredragene, og det var symptomatiskt. Warburg led af en skriveblokering som blot
blev værre med tiden. Dette betød dog ikke, at intet faldt ham ind foran det blanke ark
papir; Warburgs problem var snarere funderet på den tvang, som ligger i at beslutte sig
for en formulering.Med fortsat begejstring arbejdede han sig detektivisk igennem de flo-
rentinske biblioteker og arkiver. Her ydede han i de ugentlige og månedlige arbejdsses-
sioner, sådan som han selv så det, en ’tryffelsvinstjeneste’, ’gennem at grave frem de hidtil
ukendte enkeltbegivenheder’ (Gombrich)”.10

Tilbage i Tyskland havde Warburg etableret sig som en vigtig forsker i den kunsthis-
toriske offentlighed. Warburgs akademiske lærer Carl Justi og dennes kollega fra Bonn,
middelalderforskeren Paul Clemen, opfordrede ham til at skrive en habitilationsaand-
ling.Men, igen, habitilationsskriet forblev et fragment. 1906 blev han kaldt til en stilling
ved universitetet i Breslau, en tilbud, blandt et antal andre, som Warburg aøjede, for-
mentlig fordi hans uaængige tilværelse som ”videnskabelig privatbankir” eerhånden
fremtrådte for ham som den eneste mulige livsform for hans forskning.11 Muligtvis hang
dette sammen med at Warburg allerede i 1903 havde begynt at købe stort ind af bøger til
sit bibliotek, et bibliotek som han formentlig allerede på dette tidspunkt så som en uad-
skillelig del af sit videnskabelige arbejde. Parallelt med bogindkøben holdt han også en
række vigtige foredrag: ”Die antikeGötterwelt und die Frührenaissance im Süden und im
Norden” (1908), om ”Planetenbilder” (1908/09) og, fremfor alt, aodningen af freskerne
i Palazzo Schifanoia, i foredraget ”Italienische Kunst und internationale Astrologie im
Palazzo Schifanoja zu Ferrara” ved den X. kunsthistoriske kongres i Rom 1912, hvor han
for første gang annoncerede en ”metodisk grænseudvidelse af vores kunstvidenskab”.12
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Ved den tid havde han i 1909 købt ejendomen Heilwigstraße 114 i Hamburg og der in-
drettet sit Kulturwissenschaliche Bibliothek Warburg (K.B.W.) for bogsamlingen, som
da omfattede 9.000 bind og som blot to år senere var vokset til omkring 15.000 bind.13

Man noterer sig at den sidste egentlig kunsthistoriske tekst, ”Bottega-Buch desMarco
del Buono und des Apollonio di Giovanni. Florenz 1446–1463” udkom allerede i 1915
og at de sidste tekster op til Heidnisch-antike Weissagung, daterende sig til 1918–19 og
som måske heller ikke helt hører til i denne publikationssammenfatning, alle omhand-
ler bogsamling og biblioteksvæsen: ”Robert Münzels Bücher”, ”Presse, Publikum, Papi-
er” og ”Zum Gedächtnis Robert Münzels”. Man vil på sit højeste kunne pege på en lille
indledning til Karl Reinhardts foredrag ved Bibliothek Warburg den 24. oktober 1924,
en kort, men præcis, introduktion til K.B.W., som af Warburg-biblioteket blev trykt i
manuskriptform samme år,14 og foredragsresumén ”Die kulturwissenschaliche Bedeu-
tung der acht Brüsseler Bildteppische in den Uffizien ...”,15 samt en biblioteksrundvisning
uden titel aoldt i anledning af de tyske orientalistdagene i K.B.W. i eeråret 1926,16 alle
tre tekster af en sådan efemær karakter, som vi heller ikke medregnede i inventeringen
af teksterne fra tidsrummet mellem 1892 og 1920.

Alt dette er velkendt. Det er formentlig heller ingen tilfældighed at Warburg, umid-
delbart eer at han havde holdt sit foredrag om overtro og magi under Luthers tid ved
Den Religionsvidenskabelige Forening i Berlin 1918 – et foredrag, hvis indre formål
var at bearbejde den interessekonflikt som Det Første Verdenskrig havde udløst mellem
hans Wohnheimat Tyskland og hans Wahlheimat Italien – blev ramt af en akut psykisk
krise bestående af forskellige fobier, tvangs- og vrangforestillinger som resulterede i ind-
læggelse i et par klinikker, først og fremmest Ludwig Binswangers nerveklinik Bellevue
i Kreuzlingen mellem 1918 og 1924.17 Det er langt fra usandsynligt at det var denne
indlæggelse som muliggjorde publiceringen af Heidnisch-antike Weissagung, da han ty-
deligvis ellers ville have fortsat med at bearbejde dette ”brudstykke” – i uendelighed
naturligvis, som klart fremgår af forordets første sætning: ”På foranledning af sin ven
Boll, har den siden slutningen af oktober 1918 svært syge forfatter indvilliget i at sende
det foreliggende fragment til tryk, på trods af at det ikke var hammuligt – sådan som han
havde sat sig for – at tilføje de nødvendige, for ikke at tale om de væsentlige, tilføjelser fra
en ukendtmængde af tidligere gennemarbejdet og forberedtmateriale.”18 Mendet er ikke
denne psykose som optager mig her. Mistanken er snarere at noget meget mere alvorligt
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end en psykisk krise er på spil her, og at krisen – den tekstuelle krise – forWarburgs vedk-
ommende, allerede var godt etableret inden 1918. Det som forløbig optager os er den rent
faktuelle videnskabelige fiasko som prægede Warburg eerHeidnisch-antike Weissagung
ogWarburg-receptionen frem til 1980’erne (måske også frem til 1990’erne). En dom som
kun synes urimelig idag, fordi Warburg nu nyder en lige så uomtvistelig videnskabelig
succes, men da, paradoksalt nok, på grund af de arbejder der fulgte eerHeidnisch-antike
Weissagung. Det, som var en fiasko under godt og vel et halvt århundrede, hører idag
til den kulturteoretiske kanon; det, af Warburgs arbejde, som faktisk nød fagfællers re-
spekt under Warburgs livstid – dokumentstudierne til den italienske og nederlændske
før-renæssance – er idag kun læst i den grad de kaster lys over Warburgs senere arbe-
jder, så som eksempelvis Didi-Hubermans fremragende læsning af 1902-opsatsen Bild-
niskunst und florentinisches Bürgertum.19

Ikke kun flere kollegaer og kommentatorer, men også Warburg selv (”Ich bin kein
Meister der Feder”),20 har peget på at han led af en ikke helt harmløs skriveblokkering.
Gertrud Bing, Warburgs mangeårige videnskabelige assistent, skrev 1965, med blikket
sti rettet modWarburgs enormeNachlaß: ”Gennem alle hans skrier er spor eer kuld-
sejlinger: aldrig gennemførte projekter, løer til aldrig skrevne artikler, og til aldrig ud-
viklede idéer”.21 Men ærindet her er lige så lidt et individs problemer med sin skrive-
blokering som med Nervenkrankheiten. Så på trods af Bings, Gombrich og Warburgs
egne præcise observationer med hensyn til Warburgs skriveblokering, så kan man ikke
komme uden om, at selve symptomet på denne skriveblokkering er et hav – eller et arkiv
– fuldt af skri. Charlotte Schoell-Glass vurderer, at for hver publiceret side skrev War-
burg 100 manuskriptsider.22 Det er fra denne mængde af upublicerede ”fragment”, tek-
ster som Schicksalsmächte im Spiegel antikisierender Symbolik (1924),23 Die Einwirkung
der Sphaera Barbarica auf die kosmischen Orientierungsversuche des Abendlandes (1925),
mere kendt som”FranzBoll-forelæsningen”,24 Notizen zuManet undMnemosyne (1928),25

Giordano Bruno (1928),26 det så kaldet ”Doktorfeier”-talet (1929),27 Die römische Antike
in derWerkstatt Ghirlandaios, mere kendt som ”Hertziana-foredraget” (1929),28 ”Indled-
ningen til Mnemosyne” (1928–29),29 med flere tekster stammer, som under de seneste
par decennier udgives i en alt accellererende takt samtidig som litteraturen om Warburg
– og da i særdeleshed den som forholder sig til Warburgs ”sen-arbejde” – nærmest er
eksploderet under de sidste par decennier.
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Det er altså næppe sådan at Warburg har siddet med en alt større angst og fortvivelse
foran det blanke ark papir, men snarere en skrikrise, der tager sig udtryk i skri, en
dystekstualitet hvis symptom er tekst. Symptomet lader sig spore i det mindste tilbage
til århundredeskiet, som en note fra december 1900 bekræer: ”problemet ligger i min
rastløshed (Ablenkungsfähigkeit), manglen på koncentration. At bemægtige sig selv som
instrument: det allerønskeligste mål”,30 men bryder først ud i lys lue ved arbejdet med
Heidnisch-antikeWeissagung. Det er også i denne artikels Schlusswort, hvor Warburg ud-
vikler sit ønske fra 1912, om at ”kunsthistorien og religionsvidenskaben, mellem hvilke
en blot fraseologisk bevokset brakland befinder sig, [...] må finde sammen omkring et
fælles arbejdsbord i et laboratorium for kulturvidenskabelig billedhistorie.”31 Det var
dette arbejdsbordWarburg havde etableret med købet af Heilwigstraße 114 og etableren-
det af K.B.W. 1909. Den store læsesalen i K.B.W. bliver 1925, eer Warburgs tilbageven-
den til Hamburg fra Kreuzlingen i 1923, udformet som en ellipse, i samklang med War-
burgs overordnede forstillinger ommenneskets bipolære spændningsforholdmellem det
apollinske og det dionysiske, mellem ruhiger Schau og orgiastische Hingabe og biblioteket
bliver indrettet med den yderste omsorg og med stadig henblik på at arkitektonisk og
arkivisk reflektere Warburgs kulturteoretiske idéer. Fra 1913, med ansættelsen af Fritz
Saxl, bliver personale løbende ansat og bogsamlingen, kartoteket, notesbøgerne, arkivet
og billedsamlingen vokser omvendt eksponentielt med Warburgs publikationsfrekvens.
1926 bliver den nye biblioteksbygningen indviet og samlingen omfatter nu 45.899 bind,32

og fra 1927 etablerer Warburg en rutine for sig selv og sine to nære medarbejder Bing og
Saxl (med stændige beklagelser fra Warburgs side at de glemmer at bidrage) til at daglig
føre journal over K.B.W.:s virksomhed: ”[...] som cantus firmus løber gennem hele Dag-
bogen et vedvarende Lamento med hensyn til Bings og Saxl beredvillighed i at pleje den
fælles skri”.33

Alt dette: manuskriptsiderne, notesbøgerne, kartotekskasserne, biblioteket, de viden-
skabelige medarbejdere, billedsamlingen og, fremfor alt, selve bygningen havde et, hvis
ikke altoverskyggende, så i det mindste primære formål: at producere en samlet encyk-
lopedisk (i betydelse Typenatlas eller ”Inventarium”)34 fremstilling af Warburgs kultur-
teori, hvis initale spydspids skulle være Mnemosyne-atlasset, der ville vejlede K.B.W.:s
videre arbejde (”Der Atlas ist das Libretto f.d. Commedia dell’Arte”).35 Så længe War-
burg levede, synes kredsen omkring ham nære en overordentligt stor tiltro til det lige-
foran-trykket-stående bogværk i ”2 bind + Tafeln”: ”mit Indices von Bing [...] nur noch 3
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Monate!”36 Fritz Saxl såg det som det vigtigste kulturteoretiske arbejde siden Jacob Bur-
ckhardts Geschichte der Renaissance in Italien fra 1868. Saxl skriver kort eer Warburgs
død til forlæggeren Taeubner for at få Mnemosyne-atlasset publiceret i samband med
en udgave af Warburgs samlede skrier, inkluderende de upublicerede arbejder, noter
og materialer i forbindelse med atlasset. Taeubner publicerede, som bekendt, Warburgs
skrier 1932, men nøjede sig med at genudgive de allerede publicerede.

Dette hang direkte sammen med at ingen kunne overskue det hav af manuskripter,
titeludkast, noter og andet materiale som Warburg hade eerladt, men det hang også
sammen med et, eer Warburgs død, groende tvivl med hensyn til hvad som egentlig
låg i og – måske fremfor alt: mellem – begreber som Pathosformel, Engramme, orien-
tering, udtryksværdi, Ergriffenheit, tænkningsrum, Prägewerk, og så fremledes; begreber
som permuteres og rekombineres i det uendelige iWarburgs eerladtemateriale. Modsat
stemningen i 1930’erne, holder sig mange nyere tekster om Warburg sig ikke tilbage fra,
med et tydeligt och pædagogisk sprog, som om det bare var en enkel øvelse somman lige
skulle have på plads, at forklare Warburgs kulturteori i nogle få velvalgte sætninger. En
af de bedre øvelser i genren finder vi hos Barta-Fliedl, hvor det hedder:

Med ”orientering” forstår Warburg menneskets bestræbelser på at skabe orden i det
truende kaos som den omgivende verlden fører med sig, hvilket hun først erfarer
som noget adskilt fra sit Jeg. For at håndtere den angst indfor den indre og ydre
natur, bruger mennesket tegn og billeder, således at hun kan distancere sig fra de
ydre indtryk. Det ”prægende stimulus” bliver i en angstrefleks erstattet af et billede
(fx. naturguder), som i sin tur kan objektiveres gennem at de indføjes i lovmæs-
sigheder. Hvert menneskeligt frembringet udtryk, det vare sig gestisk, sprogligt eller
billedligt, sættermennesket i enten en tilegnende eller afvisende holdning til verlden.
Den på en sådanmåde distanceskabende udtryksfrembringelse konstituerer ”tænk-
ningsrummet”. Et navn eller et billede giver magt over det betegnede. Kultur, reli-
gion og abstrakt tænkning opstår når ordet, tegnet eller billedet kan socialiseres og
erindres. At skabe distance, at erindre, indbildningskraen, den kollektive hukom-
melse og det kunstneriske arbejde er evner, som alle kæmper om denne kulturda-
nende funktion av tænkningsrummet, med henblik på at omsætte den impulsive
adfærd til bevidst adfærd eller sublimere, åndeliggøre den. Ødelæggende for tænk-
ningsrummet er derimod den tilbagevirkende billedmagi i kultiske handlinger eller
astrologi, gudernes dæmoniske navnefetischisme eller de udannede lidenskabernes
”grebethed”; her kan billedets eller ordets orienterende funktion atter gå tabt [...].37

Det lyder – som mange andre tilsvarende ”forklaringer” af Warburgs (senere) teori
– ganske klart, men samtidig balancerende på et temmeligt smalt og meget vanskeligt
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sted mellem, på den ene side, blot at udtrykke præcist formulerede banaliteter og, på
den anden side, henfalde til højt travende, men svært konkretiserbare abstraktioner –
hvilket typisk også er tilfældet hos andre forsøg i genren. Fælles for dem alle er også at de
– igen, med nødvendighed – er selektive. Barta-Fliedls resume undgår således elegant at
komme nærmere ind på de (måske) fysiologiske aspekter af patosformlerne og ”engram-
men”. Andre undgår spørgsmålet om orientering og tænkningsrummet, så som eksem-
pelvis Alexander Nagel og Christopher S. Wood, som i en debat, blandt andet om hvad
Warburg egentlig mente, skrev, at for Warburg ”var et maleri eller en kostymeret ritual
et tæt arkiv af kulturelle energier, et ”dynamogram” som konkretiserede og formidlede
traumatiske og oprindelige erfaringer. Arkaiske indtryk, hævdede Warburg, var prægede
direkt i stoffet og gestikken, hvilket giver figurationerne en evne til at forstyrre historisk
præsens”, hvoreer de kritiserer Charles Dempseys, i deres øjne for timide forståelse
af Warburg, hvor quattrocentoens vernakulære fester indgik i en vital tilnærelse til an-
tikken, ”en genopførelse af levende kultur gennem at ind i den assimiliere de græske
og romerske civilisationers mere perfekte former”. ”Vi tror,” afslutter Nagel og Wood,
”at Warburg sagde noget betydligt mere mærkeligt. Warburgs kulturelle symbol var en
token (sumbolon) som ’sammenkaster’ fortid og nutid. For Warburg var Botticelli i færd
med noget meget mere end at ’assimilere’ antikens kunst; hansmalerier flygtede fra deres
historiske nutid og blev, på magisk vis, selv til værker fra antiken”.38

Også det lyder såvel godt som rigtigt læst. Men, med alle reservationer for at vi har
misforstået noget, så vil det, at indføje en sådan interpretation af Warburg (ophævelsen,
”på magisk vis”, af kausalitetens love) i Barta-Fliedls oven refererede, resultere i det rene
teoretiske Schlaraffenland, hvor enhver teori er kompatibel med enhver anden, hvor vi
vil sidde tilbage med ”brudstykker af en fysiognomik af alt menneskeligt”. Og sagen er
netop den: at bare få to sympatetisk indstilledeWarburg-interpretatører at blive enige om
hvad Warburg ”mente”, lader sig ikke gøre med den idé om videnskaberne vi har arvet
fra det forrige århundrede. Mest bemærkelsesværdigt er det ikke desto mindre, at ingen
af de ”forklaringer”, som vi har læst, over hvad Warburgs senere arbejde i grunden gik
ud på, lyder af Warburg selv. Det kan altså godt være at det var dette (eller noget andet)
Warburg mente, men det var ikke det han skrev. I al denne Warburg-reception bør man
ikke kunne undgå at falde baglæns over den afgrundsdybe forskel i skri som præger
teksterne om Warburg (med sikker narrativ og argumentativ fremdri) med (den sene)
Warburgs egen diatribisk hostende og bestandig omkring-sig-selv drejende og tøvende
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skri; som om det grundlæggende er en akademisk hjælpsomhed på færde, der lige giver
Warburgs tekstvrag det skub i en retning som de trænger til for at give mening.

Da vi et stykke hen ad vejen skal fastholde det forrige århundredets idé om viden-
skaberne, hvis top, ifølge Spengler, altså var godt og vel opnået og passeret i 1918, er den
bedste kritik af Warburg stadig den som Walter Solmitz (1905–1962) skrev i 1932 (men
som først blev publiceret for få år siden). Solmitz virkede som videnskabeligmedarbejder
i K.B.W., når han, af ukendte grunde, blev sat til at lave en slags rapport eller vurdering af
Warburgs Mnemosyne-atlas eller Mnemosyne-projekt, formentlig for at man udfra den
ville kunne danne sig et overblik af det mere indholdsrelaterede editoriske arbejde man
stod ovenfor. Udgangspunktet for Solmitz’ undersøgelse er at konstatere, at Warburg
”med kraig emfas” gør gældende at kunne påvise almene, men stadig ukendte, lovmæs-
sigheder i den kunstneriske billedproduktion, og at disse lovmæssigheder kan påvises
gennem en systematisk grænseudvidelse af kunsthistorien til en kulturvidenskab. Det er
denne hævdelse som Solmitz sætter sig for at undersøge.39 Det somSolmitz i særdeleshed
stiller sig tvivlende overfor, er hvorvidt Warburgs optagenhed af ”minutæ”, af detaljen,
nu også kan give nogen kausal forklaring, ikke kun til kunstværkers samlede ’betydning’,
men ovenikøbet også til en hel kulturteori. Da Warburg hævdede at patosformlerne har
en biologisk grund, hvorfra de stammer, og opererer udeer lovmæssigheder i stil med
grammatiske lovmæssigheder,40 kan de også formuleres i hvad Warburg betegnede som
”en eksakt ’tænkningens fysik’”, og da han samtidig emfatisk benægtede at dette ”kun er
tænkt som en metafor”,41 så eerlyser Solmitz en redegørelse af de kunsthistoriske love,
der ville kunne forklare de ikonografiske enkeltdetaljer indenfor rammen af en kulturv-
idenskab, og som ikke ”pludslig og uformuleret springer fra det mest ernt liggende de-
talje til formuleringen af en universel og betydningsfuld tese”, hvorfor han, retorisk, må
spørge sig selv, ”hvorvidt Warburgs talent til aperçu og aforismer nu også er i stand til at
udarbejde almengyldige nødvendigheder?”42 Solmitz ser grundlæggende to problemer
med hensyn til udarbejdendet af en sådan kultur- eller kunstteori. Det første problem
vedrører, at Warburg, i sine skrier, beskriver en bred vie af historiske analyser, som i
sin tur kombineres med en bred vie af antropologisk-psykologiske teser, der ikke umid-
delbart lader sig forbinde til nogle almengyldige lovmæssigheder: ”hvad har f.eks. læren
om patosformlerne med orienteringsproblemet at gøre, og hvad har udarbejdendet af
menneskets forholden sig til urfænomenerne med hednisk-antik prognostik at gøre?”43

Det andet problem er, at synsvinklerne på dette problem er så forskellige, og viler på
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en serie af ganske dimensionsadskilte modsatspar, såsom datid og nutid, orient og oc-
cident, syd og nord, praktisk og andægtig-kontemplativt forholden sig, magisk-kultisk
modsat matematisk, dionysisk modsat apollinsk, gribe modsat begribe og så videre i det
principelt uendelige; en slags videnskabs-gnosticisme eller historisk manikæisme allt-
så, hvor alting kan forstås i en grundlæggende bipolær dualitet. Solmitz undrer, som så
mange andre, i særdeleshed Gombrich, hvorvidt han egentlig ikke digterisk taler om sine
egne oplevelser, følelser og fobier?HosGombrich hedder det, ikke uden overbevisning: ”I
vis forstand er titlenMnemosyne (hukommelse)mere passende end hvadWarburg havde
til hensigt. Den peger på videnskabsmandens levnedsminder som var de indvævede i en
drøm. For dem som kunne læse dens stumme sprog og udvide dens referenser har den
sandelig en drøms intensitet; den er mindre beslægtet med historiske arbejder end med
en vis type for det 20. århundrede ikke ubekendt poesi, hvor en mængde historiske og
litterære allusioner gemmer og afslører lag på lag af private betydninger. Som vi har set,
epigrammens gnomiske sprog, med hvilketWarburg ledsagede hans billedsamlinger, un-
derstreger denne affinitet”.44 Solmitz er mere konkret, og når Warburg eksempelvis un-
dersøger ”hvordan planetforestillingerne og tilsvarende antike billeddannelser traderes
fra Grækenland, Mellemøstern og Orienten, over araberne og spanierne til Italien og
Mellem- ogNordeuropa, så ser det ud til at disse planet- og billedforestillinger forvandler
sig til virkelige dæmoner, hvis vandringer han forfølger og hvis mythos han fængslende
fortæller”.45 I dette flerdimensionale rum af modsætninger, af heterogene perspektiv og
filologiske detaljestudier forsøger Solmitz isolere det Leitmotiv som fungerer styrende
i Warburgs arbejde, og det han finder er den første sætning i Warburgs upublicerede
indledning til Mnemosyne-atlasset, ”den smærtelige bevidsthed om mennesket og ver-
dens adskilthed”;46 det tænkende og grubleriske menneskets udelukkelse fra det naive
og naturlige liv. Denne udelukkelse forsøger mennesket, ifølge Warburg, netop ikke ”be-
gribe”, men ”gribe”; og da gribendet ikke lader sig gøre, eersom mennesket er adskilt
fra verden, kastes hun tilbage til begribelsen og begrebsliggørelsen og så framledes i et
oscillerende og vileløst elektrisk tilstand mellem greb og begreb. Ikke kun gør dette War-
burgs projekt til et filosofisk projekt, implicerende grundlæggende spørgsmål af etisk og
kosmologisk art, spørgsmål som kun en ren filosofisk fortolkning vil kunne gøre krav
på at behandle, men det udgør også en historisk-komparativ problematik (”Det rastløse
menneskes orienteringsforsøg gennem tidens gang”47) af det samme spørgsmål. Solmitz
afslutter sin diagnostik gennem at bestemme gyldighedskarakteren i Warburgs projekt,
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mener jeg, temmelig præcis, som ”ikkematematisk-naturlovmæssig, heller ikke historie-
videnskabelig i Hegels forstand, heller ikke i transcendental-filosofisk i kritisk forstand,
men snarere som at anskue de kulturhistoriske processer udfra deres psykisk-energetiske
spændinger, og observerende lade disse afvikle sig som ’sjæledramaer’”.48 Det er denne
”metode”, altså at anskue enhver historisk konflikt som et symptom på en ”sjælelig re-
alitet” som kan gøres til et formål – ”gribes” – af den forskende undersøgelse, som udgør-
er Warburgs metode og ”videnskab uden navn”, som Agamben senere inciterende karak-
teriseredeWarburgsmetode.49 Det er klart, at en sådan realisering eller formålsliggørelse
(Gegenständlichkeit) ikke kan undgå at involvere forskerens egne psyke, på samme måde
som kvantemekanikkens observationsapparatur er superimposeret det observerede. Det
er også klart, at dette ”greb”, ikke kun ikke lader sig verificere eller kommunikere; det lad-
er sig heller ikke fastholde, dersom ”den menneskelige civilisations grundhandling må
betegnes som en bevidst distanceskabelse mellem sig og omverden”, 50 hvorfor ikke kun
forskeren, men også observationsobjektet, er kastet tilbage til en ”klagende”, ”melankol-
sk”, ”andægtig-kontemplativ”, ”occidental” ... og så fremledes: begreifen, begrebsliggørelse.
Det er gennemspillendet af denne indre konflikt ”mellem Alexandria og Athen” og kul-
turelle byrde, som, afslutter Solmitz, ”gavWarburgs idéer og lære dets eminente gennem-
slagskra”.51

Det er netop her, de, såvel inciterende som uoverskuelige, videnskabsteoretiske prob-
lemer, somWarburgsmetode konfronterer osmed, fremtræder i al deres svimmelhed, da
det er tydeligt, at ved en sådan formålsliggørelse – eller objektivering – af ’psykiske dra-
maer’, må vi også forstå en konkret ”griben-tag-i” undersøgelsesobjektet, fuldstændigt
svarende til hvordan en forsker griber tag i et arkivobjekt, fx. et typoskript fra 1929,
med sine undersøgende hænder, blot for igen at konstatere det grundlæggende afstand
mellem verden og mennesket: at grebet allerede var et begreb.

Max von Portheim

For nogle år siden, ved en lille uanselig udstilling i Wiens Rådhusbibliotek i 2007,52 blev
jeg varse en mindre kendt, men ikke desto mindre uhyggeligt sammenfallende paral-
leleksistens til Aby M. Warburg. Jeg tænker på den i dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn
bosiddende, og ligesom Warburg, sekulariserede jøde, Max Porges, Edler von Portheim
(1857–1937). Max von Portheim blev født i Prag den 12. maj 1857 som yngste og eneste
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søn eer to ældre søstre (en tredje, yngre søster døde spæd) i en velstående bøhmisk-
jødisk industrifamilje, hvis aner gik tilbage til GaonRabbi JechielMichl, somvar rabbiner
i Prag, samtidig med den mere berømdte Rabbi Loew, under det sene 16. århundrede.
I sin ungdom studerede han kemi og landbrugsindustri i Prag og Halle, hvoreer han
vendte sig til filologi og historie, dog uden at afslute nogen af studierne. Denne uvilje,
måske t.o.m. angst, overfor det afsluttede og færdige var i øvrigt et karakterstræk som
han, ligesom Warburg, med en sjældent set principiel ubeslutsomhed eller beslutsom
principløshed – det er usikkert hvilket – blev tro under hele sit liv. Portheim selv diag-
nosticerede det i termer af ”en mangel på personligt initiativ”.53 Eer år af udtrukne og
temmelig formålsløse rejser omkring i Europa slog han sig 1893 ned i Wien. Allerde fra
fødseln af økonomisk uaængig, arvede han ved sin mors død 1894 (fadern var død
siden 1873) yderligere en formue som han – af uklare grunder – forsøgte få at vokse ved
hjælp af en række dilettantiske investeringer, på trods af at hans formue også i vilende
tilstand ville have været mere end tilstrækkelig for et bekymersløst liv i standsmæssig
bekvemlighed. Eer nogle mislykkede placeringer – så lyder Portheims pendent til War-
burgs livsafgørende anekdote – tog hans advokat kontakt med sin klient med følgende
alvorligt menede advarsel: ”Herr von Portheim, hvis I laver kun yderligere en lignende
’investering’ så vil I være en ruineret mand! Hold er for Guds skyld langt væk fra sligt!”
”Ja, ja”, snøede von Portheim angerfuldt, ”De har ret, De har så ret. Men hvad skal
jeg så beskæige mig med?” ”De kan da samle på et eller andet”, forslog advokaten.
”På hvad, hvis jeg må spørge?” undrede sig von Portheim, hvoreer advokaten i en vis
desperation skal ha sagt: ”Hvadsomhelst! For min skyld gerne Josephinica!”54 Hvorvidt
historien er sand eller ej er ikke så afgørende, da advokaten meget vel kan ha været
bekant med Max von Portheims – for sekulariserede jøder så almindelige – beundring
for den josefinske oplysning. Under alle omstændigheder så begynderMax von Portheim
hereer sin omfattende samlervirksomhed og 1901 optræder han for første gang, som
”Privatier”, i medlemsfortegnelsen for Gesellscha der Bibliophilen, en bibliofil forening
grundet blot to år tidligere i Weimar. I denne fortegnelse angiver han også sit samling-
sområde som ”Den østrigske periode 1740–1792, med undtagelse af alt som har med
den franske revolution at gøre, eller som har karakter af videnskabelige specialearbejder;
bøger, flyveblade, kobberstik som illustrerer denne periode”,55 men vigtigere er måske
at det i samme register fremgår at han allerede besidder ”10.000 bind, katalogiserede”.
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Max von Portheimudviklede sig altså hurtigt til en passioneret samlere af Josephinica, be-
standig på jagt eer nye bøger og kobberstik, krys og tværs gennemEuropas alle kursted-
er; kursteder, fordi Portheim fortrak at botanisere eer collectibles i nærhed af en parasol
ved en strand (med servering).

Ill. 3: Max von Portheim i solstol (Karlsbad, vistnok).

Fra og med 1908 deltager Max von Portheim flitigt blandt den lille eksklusive kreds
af bibliofiler som mødtes en gang i måneden på Café Akademie i Wien ved informelle
møder som organiseredes af Portheim og Gustav Gugitz (1874–1964). De begge samlere
blev snart nære venner i det bibliofile og bibliografiske.

Sammen med, men på Gugitz initiativ, udgav Portheim en bibliografi over Friherre
von der Trenck, publiceret af en anden entusiast i kredsen af Wien-bibliofilerne, Dr.
Rudolf Ludwig: Friedrich Freiherr von der Trenck. Ein bibliographischer und iconographis-
cher Versuch (Wien: Ludwig, 1912). Tilfreds med deres samarbejde begynte Gugitz og
Portheim at diskutere muligheden af et omfattende historisk arbejde med arbejdstitlen
”Bibliographie und Ikonographie der Epoche Maria eresias und Josefs II”. Ved denne
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Ill. 4: Kredsen afWien-bibliofiler i 1908.Max von Portheim er den femte siddende herre
fra venstre.

tid havde Max von Portheims samling vokset til et sådant omfang, at han såg sig nød-
saget til at flytte den til større omgivelser end hans lejlighed på Reichsratstraße 7 tillod.
I 1912 købte han til dette formål en villa på Gattenburggasse 7, og satte umiddelbart
igang med omfattende ombygninger. Arbejdet var færdigt i 1914, og biblioteket, sam-
lingerne og arkivet fyldte hele stue-etagen. Huset på Gattenburggasse kom således også
at fungere som et slags privat forskningscentrum (Portheim titulerade sig selv som ”Pri-
vatier” eller ”Josephinist”), hvortil forskere, historiker og interesserede var velkomne for
at spørge han til råds om alt hvad der vedrørte den josefinske epoke og forkovre sig i hans
bibliotek og arkiv, hvilket også mange gjorde, såsom Paul von Mitrofanov, Joseph II’s bi-
ograf,56 folklivsforskeren og kulturhistorikeren Emil Karl Blümmel, eller musikhistorik-
eren Otto Erich Deutsch. Standardværket Deutsches Anonymenlexikon af Michael Holz-
mann og Hans Bohatta (Weimar 1902–28) skylder Portheim-katalogen talrige henvis-
ninger.57 I sin samtid gjalt Portheim som den førende autoritet på den josefinske epoke,
som man kunne læse i en artikel i Neuen Wiener Tagblatt den 25. oktober 1930, hvor
det hedder, at ”det først og fremmest er for dette kartotek, som de mange lærde fra
alle verdens lande, kandidater fra forskellige fakultet, fra udenlanske institutioner og
museer bestandig vender tilbage til for at få nyheder og samlemateriale. Ikke sjældent har
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forskellige landes lærde kun kunnet forfølge deres videnskabelige arbejde med hjælp af
denne unikke dannelsesinstitution (Bildungstätte)”.58 Kort tid eer at Max von Portheim
havde installeret sig i sin nye villa, indtraf ”den serbiske krise”, den 27. juli 1914. Eer-
virkningerne af denne krise tvingede ham, så som så mange andre, at kraig reducere
såvel sin rejseaktivitet som dertil hørende samleaktivitet, hvorfor han de følgende år i alt
større omfang beskæiger sig med sit kartotek.

At Warburg under kriget kom til at etablera sit omfattende arkiv af krigsnyheder
fremtræder som helt indlysende, når man i et af Portheims breve til Gugitz læser: ”I disse
dager har man hverken tid eller lyst til noget andet end krigsnyheder; kriget udgører den
altoverskyggende tanke. Hvordan ville noget andet også være tænkeligt, når det drejer
sig om at være eller ikke være? Man lever fra avis til avis, fra Extrablatt til Extrablatt”.59

En bieffekt af kriget blev også at Portheim og Gugitz såvel ideologisk som politisk gled alt
længere fra hinanden: Gugitz orienterede sig i en internationalistisk-republikansk (altså
anti-kejserlig) retning og blev 1926 medlem i NSDAP; Portheim var en typisk repræsen-
tant for dendannede og liberalt orienterede sekulariserede jødedom.Menmodsætningen
var ingenlunde ukompliceret, og med moderne briller virker Portheims karakterisering
af dem begge, så som den præsenteres i et brev til Gugitz, dateret den 11. juli 1918, tem-
melig paradoksal: ”Vores standpunkter er modsatsrettede, De står på en international-
demokratisk, jeg på en historisk betinget, og behærsket af en hjemstavnsfølelse”.60 En
mærkværdig karakteristik som først giver mening, hvis man, for det første, tager den
liberale jødendoms beundring for josefinismen og dens klare sondring mellem statens
offentlige anliggender og medborgerens individuelle kultur eller tro med i ekvationen;
og for det andet, sammenholder det med den tidlige nationalsocialismes revolutionære
betingelse, sammenføjningen af stat, folk og individ til en krop, og dens foragt for såvel
det tyske som det østrigske kejserrige. På trods af disse modsætninger forsøgte Portheim
og Gugitz at holde deres fælles bogprojekt (den definitive historien om den josefinske
epoke) til ilden, i det mindste frem til 1916. Dereer revnede samarbejdet definitivt, og
Portheim besluttede sig i stedet for at sammenstille en bibliografi over den josefinske
epoke; samtidig som ’blæksprutten’Gugitz ufortørnet fortsattemed at formere sin allerede
omfangsrige produktion – Nationalbiblioteket i Wien fortegner ikke færre en 119 mono-
grafier, hvoraf mange udgør historiske standardværker, og dertil kommer et meget stort
antal artikler og recensioner.
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Ill. 5: Portheim-Kartoteket

Det er muligt at Portheim troede på at han ville sammenstille sin bibliografi, i det
mindste så fortsatte han ufortrødent sit arbejde med kartoteket, samtidigt som bogsam-
lingen, delvis en konsekvens af at de omkring 25.000 bind faktisk begynte ligne en kom-
plet samling over den østrigske josefinisme, tog alt mindre tid og anstrængelser. Allerede
i 1927/28 tilbød Portheim at sælge bog- og kobberstiksamlingen til det relativt nye stads-
bibliotek i Wien for 450.000 Schilling.61 Eer mange ture frem og tilbage købte stadsbib-
lioteket, eer Portheims død i 1937, sluttelig bogsamlingen, kobberstiksamlingen (8.000
blad, hvoraf 500 portrætter af Josef II.), en betydningsfulde mønt- og frimærksamling,
samt det enorme kartotek for 80.000 Schilling.62 Men faktum er at Portheim i praksis
havde holdt op med at købe flere bøger fra 1927 frem til sin død, for helt og holdent at
hellige sig sit kartotek.63

Dette ”repertorium”, eller kartoteksbatteri bestod af i alt 113 kartotekskasser i træ,
hver indeholdende omkring 4.200 kartotekskort i to rækker. Korten er af almindeligt
papir i forskellige farver beroende på indholdets karakter, og hvert kartotekskort måler
10,6 x 7 cm. Den største del af dette kartotek var Personalia-kataloget (kartoteksskuffe
1–74), som fortegnede ’alle’ personer fra tiden hvis navn nogensinde var kommet på
tryk og forsynet det med korte biografiske oplysninger og krydshenvisninger. En anden
del var selve Bogkataloget, eller det, som ville være kunnet blive til en bibliografi (75-86),
hvor Portheims egne bøger er fortegnede på rødt eller rosarødt papir og desiderata på
grønt. Denne var netop ikke anlagt som en bibliotekskatalog, men bærer tydelig præg
af et bibliografisk perspektiv. Den tredje delen var en Emnekatalog (87–105)64 og den
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erde, bestående af otte skuffer, en katalog over kobberstiksamlingen.65 Alt i alt taler vi
om at Portheim mellem 1893 og 1937 skrev omkring 450.000 til 500.000 kartotekskort,
hvilket, har vi læst os til, giver en nyproduktion på 10.000 kartotekskort på årsbasis (da
man skal huske at Portheim løbende også opdaterede allerede skrevne kort med nye data
og nye henvisninger), det vil sige i gennemsnit 30 nye kort om dagen, hver dag, i 45 år!
Altså også det en dystekstualitet hvis symptome er en monstrøs produktion af tekst.

Men nu fik Max von Portheim heller aldrig gjort sin bibliografi færdig, ligesom det
eneste han fik publiceret, bortset fra den oven nævnte bibliografi over Trenck-litteraturen
(som han skrev sammen med Gugitz), var en ”Materialien zu einer Sonnenfels-Biogra-
phie”, forfattet sammenmed bibliotekarienMichael Holzmann.66 Max von Portheim selv
var pinligt bevidst om sin manglende produktivitet, skandaløs også for den mest lavpre-
sterende, alkoholiserede og/eller dovne akademiske medarbejder; et tilstand han heller
ikke forsøgte skjule, men blot tilskrev sin ”mangel på personligt initiativ” – helt i stil
med det ”åndelige invaliditet som umuliggør snart sagt ethvert arbejde”, til hvilken den
finlands-svenske musiklytter Axel Carpelan henviste, for at kunne takke nej til en meget
lidt arbejdsintensiv stilling som musikanmelder ved Åbo Tidning. Det kunne Portheim
også roligt tillade sig, først og fremmest fordi hans hjem i grunden var omvandlet til et
aktivt forskningscentrum som tiltrak sig ett antal lærde som bare havde det mindste med
den østrigske Josephinismus at gøre.

Collectitis og Nekromanti

Når Warburg skrev sin Botticelli-aandling lå der som en videnskabsetisk selvfølge, at
han naturligvis havde læst og forholdt sig til alt som var publiceret om Botticelli, om det
florentiske forrenæssance og de relevante arbejder om kunsthistorisk metode. Det var
heller ingen sag, det havde han formentlig på plads allerede under sin studietid, så det
var rigelig med tid og plads til at fiske i urørt vand eer ny viden, ny information i de
italienske biblioteker og arkiver. Om end kraven i princippet er de samme for nogen som
idag ville skrive en aandling om Botticelli (eller om Duchamp eller om kunstforfalsk-
ning, det er ligegyldigt), så ser situationen ganske anderledes ud. Ny viden kan man kun
drømme om, og foran en vil stå en bunke på mindst 200 monografier, hvilket desværre
kun er forretten for det uoptællelige hav af relevante artikler publicerede i et grotesk bredt
spektrum af videnskabelige tidsskrier.
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I praksis har denne accellererende formering af tekst ikke medført nogle problemer
for humanvidenskaberne i det 20. århundrede. Den eneste justering ligger i at mæng-
den af ny vidensværd information (data) synker omvendt proportionalt med mængden
af ”måder at interpretere information”, hvilket går under termer som analyse, læsning,
interpretation – altså transformeringer eller modulationer af data, hvilke i sin tur aflejrer
sig som ny (vidensværd) information og som derfor forsyner de af data-knaphed – eer
at trøffelsvin som Warburg har rodet dem igennem – lidende arkiver med en strid strøm
af ny ubearbejdet data, ’meta-data’.

Måske fordi det er så selvindlysende banalt for enhver forsker, er det sikkert ikke
mærkeligt at jeg kun én eneste gang stødt på en forfatter som faktisk er standset op for at
reflektere dette sagernes tilstand (og nej, jeg har ikke checket i litteraturen, fordi jeg da
med sikkerhed ville finde de mere end 200 monografier og dertil det uoptællelige antal
artikler). Det var når jeg i 2005, i en tysk oversættelse af Georges Didi-HubermanDevant
l’image, læste følgende diagnostik af kunsthistorien – og derved af hele vesterlandets vi-
denskabsdoktrin – i en Spengler-lignende nekromantik:

[…] alle kataloger ogmonografier […].Men fremskridt til hvad? Til større nøjagtig-
hed selvfølgelig.i det er denne form, som fremskridt indenfor kunsthistorien idag
opererer eer. På alle niveauer bliver der informatiseret, hvilket vil sige at alt, som
harmed information at gøre, bliver forfinet. Så fungerer kunsthistorien i dets typiske
tilstand (som er et erobringstilstand): en stadig mere nøjagtig nøjagtighed, hvad
som i sig selv selvfølgelig er glædeligt, kun bør man stille sig spørgsmålet: hvorfor
en sådan trang til detaljen og eer fuldstændighed? Nøjagtighed kan være et middel
til at finde sandhed, hvis kun det undersøgte formåls sandhed er fundet at være af en
sådan karakter, at det overhovedet tillader nøjagtighed i betragning eller beskrivelse
som en mulig tilnærmelse. Nu findes der rent faktisk formål, også fysiske, for hvilke
en nøjagtig beskrivelse på ingen måde kommer nærmere sandheden.67

En lille minoritet af forskere tager højde for dette nye forhold mellem data og form
og vælger et emne som de kan være sikre på at de vil være ganske alene om (Max von
Portheim, eksempelvis, eller nogle hidindtil upåagtede tidligmoderne håndskrier, må-
ske?) for derved at undlade med at belemre verden med yderligere en læsning eller en
med dyre begreber forsynet interpretation, men myreflittigt yde sit lille bidrag til den
enorme vidensbunke af data. Men de fleste mennesker forholder sig pragmatisk til denne
situation, og bruger det, de kan bruge og ignorerer resten for at komme videre. Vi, altså de
fleste, har adapteret dette inverterede forhold mellem data og form, og er enige i hvordan
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Didi-Huberman umiddelbart eer ikke bare muliggør yderligere produktion af tekst –
dataknaphed til trods –men ydermeremotiveres denne tekstuelle proliferering af et slags
sandhedsimperativ, der ikke er konstitueret af en ’dokumentalitet’, og som netop derfor
bestandigt må stilles på ny, af enhver tekst, foran enhver genstand: ”Hører kunsthisto-
riens genstand til den klasse af genstander, hvor det at være nøjagtig svarer til at tale
sandhed? Det betaler sig at stille det spørgsmål, og det må genstilles for hver genstand”.68

På trods af Didi-Hubermans vel dokumenterede veneration forWarburgsmetode, kunne
Warburg ikke være mere uenig. Warburg, og naturligvis også Portheim, hører begge til
”det forrige århundredes videnskab”, hvor alt nøjagtigere nøjagtighed og en principielt
infinitesimal informatisering af data ikke blot udgør en videnskabelig metode, men yder-
mere den filologiske sandhedsmetafysik, at ’sandheden’ er de data, som er fikseret på et
support, som er bestemmeligt i tid og rum.

Denne dokumentariske datafiksering er højst påtagelig i Warburgs skrier frem til
Det Første Verdenskrig. Når han i slutningen af såvel sit Schifanoja-foredrag i 1912 (eller
i hvert tilfælde ved tidspunkten for dets publicering, i 1922), som i slutordet til Luthertek-
sten (1918/1920), eerlyser en ”grænseudvidelse” af det kunsthistoriske felt, til, for at
trække konsekvensen radikalt op, også at inkludere, hvad vi idag vil kalde idéhistorie, re-
ligionshistorie, antropologi, kulturhistorie, visual og material culture, plus det løse, så er
det klart, at dette sætter den forrige århundredes systematiske videnskabsmands metode
på en alvorlig prøve. Nu skal der seriøst blive samlet ikonografisk og bibliografisk data.
Hvis vi ser bort fra de uoptællelige artikler, ville det ”arbejdsbord” Warburg omtaler i
Schifanoja- og Luther-teksterne, idag måske kunne rumme de godt og vel 200 mono-
grafierne, hvis emnet var begrænset til Botticelli, Ghirlandaio eller måske til og med
Lorenzo de’ Medici. Men Warburg var i praksis godt klar over at ”arbejdsbord” var en
metaforisk term. Han skulle have et hus. Et institut. Med en blanco-check.

Den sene Warburg er rent faktisk i mindre grad det hav af ruinøse tekstfragmenter,
som han er sin bogsamling, dets omkapslende institut og det navn (Warburg), som fun-
gerer som etiket for et ubestemmeligt tilstand (scienza senza nome). Allerede Wilhelm
Waetzold var tydelig på den punkt i sin nekrolog over Warburg fra 1930: ”På samme
måde som Warburg havde bedrevet en åndeliggjort ikonologi, virkeliggjorte han i sit in-
stitut en åndeliggjort bibliofili. [...] Warburg er kun tænkelig på baggrund af sit bibliotek.
På trods af sin såvel indvendige som udvendige forbundethed med de florentinske insti-
tutionsbiblioteker, [...] så kunne han ikke rejse uden bogkufferter og bogkasser: omgiven
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af kartotek, ringbind, reproduktioner, bøger og håndskrier sat han i sine til værksted
omvandlede italienske hotelværelser”.69 Også Gertrud Bing er inde på samme spor i sin
indenWarburg-renæssancen publicerede biografiske vurdering fra 1967: ”Den eneste re-
sultat som, indenfor tidens og mulighederens grænser, til fulde forkropsliger Warburgs
ambitioner er hans bibliotek. På næsten 70 år er det blevet udvidet og gennemgående
tilpasset den moderne videnskabs krav, men dets organisering følger stadig Warburgs
forskning. Grundplanen somhan trak op har tjent somperspektiv for dem somhar fulgt i
hans fodspor [...]”.70 Det er nu ikke helt rigtigt:Warburgbiblioteket er blevetmoderniseret
og reorganiseret til uigenkenlighed, svarende netop til et moderne forskningsbiblioteks
behov, da det nu også indgår som en selvstændig enhed i London University Library. Det
betyder dog ikke atWarburg ville være uenigmed tidens gang, da arbejdetmed at indrette
biblioteket, udeer systematiske principper svarende til det annoncerede ”arbejdsbord”,
udgjorte Warburgs måske vigtigste ærinde under denne tid og ”egentlige livsværk”.71 Det
er i den forstand man, med Joacim Sprung, kan sige at ”Mnemosyne-atlasset” er en del
af, indgår som et led i ”Mnemosyne (biblioteket)” eller K.B.W.72

Selve biblioteksstrukuren blev frem til Warburgs død vedvarende omdefinieret, til
vis irritation og frustration for de nære medarbejdere som blev sat til at gennemføre
de løbende flytninger af bøger og restruktureringer af biblioteket. Men afgørende for
Warburg var at den enkelte bog fungerede som et fleksibelt objekt i biblioteksstrukuren,
at dens fysiske indføjning på reolerne forblev reversibel, for at på den måde rent fysisk
kunne spejle Warburgs teoretiske bevægelser. Dette biblioteksapparat, og tillige teoriag-
gregat, havde for ham en ”repræsenterende, ja fremstillende funktion”. Bogen, som ”plas-
tisk element”, evnede, ifølge Warburg ”ved sin fysiske tilstedeværelse og i et nabolags
gensidighed (Nachbarschaskonzern)” konstituere ”det encyklopædiskes særlige træk og
dets evne til at vokse”.73 Dette, læser vi videre, opnåede Warburg gennem et omfattende
og kompliceret net af kartotekskort og indekseringer. Vi forstår nu bedre Warburgs van-
skelighedermed at få skrevet sine foredrag og artikler færdig. Hvis ikke tydeligt, så i hvert
tilfældemere end impliceret, har vi her med en ”skrivemaskine” eller en ”tænkninsmask-
ine” at gøre. En skrivemaskine som er indstillet på en encyklopædik, ganske som den
”grænseudvidende” videnskab kræver det. Når man nu, som Warburg, er i færd med at
skrive sin kulturteori, ikke med blyant på papir, men med bøger på reoler, såvel i sit kul-
turvidenskabelige bibliotek i Hamburg som med sit portable aggregat af bogkufferter og
bogkasser som han altid havde med sig på sine forskningsrejser til Italien, så er det ikke
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desto mindre en anden type af skri, med et anden alfabet, og med en ganske anden
syntaks, som forskeren er nødt til at fremelske og opøve.

Spørgsmålet må så være, hvordan ville så denne objektbaserede skrivemaskine eller
tænkningsmaskine, kunne fungere? Som en slags prototypisk datamaskine? Som en data-
base? Som en nekromantisk elektrificeret ånd? Ja, måske. At spørge Warburg selv ville
aldrig have givet os et svar, da spørgsmål af den art rammer lige ind i hans psykiske
overlevelseskamp, mellem den magiske griben og det matematiske begreb; men vi kan
levende forestille os den uudtalte kamp mellem den rationelle Saxl og den grubleriske
Warburg, såvel ved udformningen af Mnemosyne-tavlerne som ved udformningen af
biblioteket. Klart er ikke desto mindre at biblioteket er opbygget af ”plastiske elementer”,
altså her den enkelte bog, som kan kobles til andre bøger gennem at de fysisk placeres
sammen – den berømteGesetz der gutenNachbarscha – i en specifik konstellation under
det bipolært laddede elliptiske batteri som bygningen udgjorte. Men de er også forbundet
”elektrisk” eller ”telegrafisk” – der ikke kun var en metaforer Warburg var meget optaget
af, men også et central aspekt ved bibliotekets fysiske indretning74 – i kra af kartoteks-
kortens og indeksens konceptuelle netværk i den systematiske biblioteksstruktur. Hvis
det lyder som en overfortolkning af bibliotekets rolle, så er vi i hvert tilfælde ikke alene
om den, også Gombrich begiver sig ud i tilsvarende figurer i sin biografi: ”Det er kunst-
neren og historikeren som ermest modtagelig for disse usynlige indflydelser fra fortiden.
Warburg taler rent faktisk ibland om historikeren – ham selv indbefattet – i en metaforik
svarende til den som han brugermed hensyn til kunst. Han er ’seismografen’ som registr-
erer rystelser fra erne jordskælv eller antennen som opfanger bølger fra erne kulturer.
Hans instrumenter, hans bibliotek, er en modtagestation, etableret for at registrere disse
influencer [...]”.75

Afskriliggørelse

Max von Portheim faldt i sin tekstfælde ad en lidt anden, ja, næsten modsat vej end
Warburg. Portheim begynte som bogsamler, og fandt hen ad vejen ud af, på sine flittig-
skrivende venners opfordring, at med en sådan bogsamling ville man kunne skrive den
josefinske epokes historie på grundval af de ”ikonografiske og bibliografiske” data, som
han havde fået samlet sammen på stueetagen i sin villa. Som den filolog af det forrige
århundredes skole, som Portheim var, blev formentlig kobberstik- og bogsamlingen det
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kildematerial som skulle inventeres, inden han kunne gå igang med skrive at selve tek-
sten. Vi kender det godt, men Reinhard Buchberger formulerer det bedre, udover at pleje
sin bogsamling ”beskæigede sig Portheim – og heller ikke det er utypisk for en sam-
lers psykologi – fremfor alt som bibliograf. Her fremtræder Portheims kringlede person-
lighed i lige så høj grad som hans gådefulde, uforståelige, ja dæmoniske indbidthed: ved
årtiers møjsommelige arbejde skabte Portheim et kartotek bestående af tæt på en halv
miljon kartotekskort, som skød vidt over målet for et inventarium af hans samling, og
som tydeligvis heller ikke var tænkt som materiale for hans egne videnskabelige arbej-
de”.76

Somvi hører, så ligger det i receptionen af Portheims arbejde, denne tone af beklagelse
og medynk over at han ikke formåede at høste sit videnskabelige arbejdes tekstuelle
frugter, at emnets ”katalog mere og mere blev til et mål i sig selv”, forvandlet til ”den
velstående privatforskerens beskæigelsesterapi”, og at arbejdet med kartoteket mere og
mere tog form af en overspringshandling, som ”løsnede ham fra en forpligtelse til kreativt
videnskabeligt arbejde”, altså egentlig tekstproduktion. En dom som kun er mildnet af,
at hans ”bibliofile mikrokosmos” blev til et forskningsverktøj, som lærde fra hele verlden
kunne gøre brug af. På den måde kom katalogen til at have en social funktion, på trods
af ”den trykkende ensomhed som må have præget dets tilkomst”.77

Denne reception er typisk for den metafysik som ligger til grund for det kulturvi-
denskabelige samfund, nemlig tekstens eller ’læsningens’ (argumentets, syllogismens,
syntaksens, narrationens, interpretationens) imperativ. Modsat tekstens kommunika-
tive fællesskab står det idiosynkratiske projekts stumme ensomhed. Boris Groys præsen-
terede for nylig, i ”e Loneliness of the Project”,78 en forklaring af denne projektets iso-
lation i termer af en forskudt, desynkroniseret, tid. Da hvert projekt først og fremmest er
en indvarsling av en ny fremtid, en fremtid som først kommer til syne når projektet er
blevet virkeliggjort. For at give sig i kast med et sådant projekt, for at indvarsle projektets
fremtid, skal forskeren først træde ud af sin samtid, for at på den måde virke i en parallel
tilstand af heterogene tider:

Hvis man har et projekt – eller, mere præcist, lever i et projekt – er man allerede i
fremtiden. Man arbejder på noget som (stadigvæk) ikke kan præsenteres for andre,
som forbliver skjult och umuligt at kommunikere. Projektet tillader en at emigrere
fra nutiden til en virtuel fremtid, og på den måde årsage et tidsligt brud mellem sig
selv og alle andre, eersom de andre endnu ikke er kommet til denne fremtid og
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stadigvæk venter på at fremtiden skal indfinde sig. Men ophavsmanden af projektet
ved allerede hvordan fremtiden vil se ud, eersom hans projekt ikke er andet end
en beskrivelse af denne fremtid.79

Såvel Warburgs som Portheims projekt fremstår som ensomme, fordi de har ingent-
ing at kommunikere med deres samtid, da de allerede lever i deres historiskes doku-
menters fremtid. Når den dystre reception af Portheims projekt, kun er ”mildnet af, at
hans ’bibliofile mikrokosmos’ blev til et forskningsverktøj som lærde fra hele verlden
kunne gøre brug af”, svarende til receptionen af den sene Warburgs arbejde som ”først
og fremmest udtrykt i hans bibliotek”, så holder denne reception sig fast i den lille tap af
tekstuel kommunikerbarhed, som stadig ligger i Portheims kartotek og Warburgs Mne-
mosyne-projekt, samtidig som en sådan retfærdiggørelse er helt og aldeles irrelevant for
såvel Portheim som Warburg. Hverken Portheim eller Warburg har et behov for at ret-
færdiggøre sine projekt for deres samtid; det er samtiden som har at rette sig ind eer
projektets indkapslede potentielle fremtid, at temporalt stille ind sig på projektens futu-
rum exactum. Deraf Portheims ”mangel på personlig initiativ” og Warburgs manglende
evne at videnskabeligt kommunikere sine teorier. Groys ser psykologien i denne forskyd-
ning af tid præcist: ”Det er netop denne tidsforskydning, denne uvurderlige lejlighed til
at observere samtiden fra fremtidens position, som gør livet i projektet så fristende for
dets ophavsmand og, omvendt, som yderst umuliggør dets virkeliggørelse”.80 inår pro-
jektet er virkeliggjort, falder de heterogene tider atter sammen til nutid. Derfor er såvel
Portheims som Warburgs projekt allerede fra starten af koncipierede som uafsluttelige,
netop for bestandig at fastholde denne fortrængnig af nutid til fordel for en førfremtid:
’Mnemosyneatlasset vil være publiceret, når ...’, overspringshandlingens grundformel, og
samtidig figuren for projektets begær: den imaginære projektion af det uafslutteliges
virkeliggørelse.

”Ikonografien og bibliografien”, de to ord som er gennemgående i Portheims titelud-
kast til sine aldrig skrevne arbejder, er for det videnskabelige samfund først og fremmest
ansporelser til tekst. De er aldrig teksten selv. For Portheim og for Warburg er derimod
de fysiske tekstuelle og ikonografiske spor selve teksten, svarende til det filologiske sand-
hedsbegreb de opererer eer, hvor sandheden ikke er andet end fysiske spor på et sup-
port. Deraf Portheims bibliografi og Warburgs optagenhed afminutae og den metafysisk
funderede detalje (”Der lieber Gott steckt im Detail”). Almindelige forskere kender godt
til den fælde, som såvel Warburg og Portheim faldt i (nemlig fælden i at gå i gang med
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at bibliografere og beskrive de godt ’200 monografier og uoptælleligt antal artikler’ eller
tilsvarende biblio- eller ikonografisk arbejde), fordi de til daglig er nødt til at undgå at
falde i den, med mindre de er ude på at ødelægge deres karriere. Text muß sein, heder
budet, og den må bestandig skrives på ny, hvad jo også Didi-Huberman konkluderede.

Det er, tror jeg, denne vidensøkonomi Spengler allerede tidligt profetiserede om,
og denne vidensøkonomi som Warburg og Portheim nervøst og seismografisk kunne
fornemme i deres arbejder; det følsomme sinds irritationer af noget som ikke kan ses,
men hvis symptomer viser sig i tekst, eller rettere: som fremtræder som dysfunktionel
skri, der ikke kan finde sin syntaks. Uden at forklejne Warburgs psykiske dispositioner,
så er det heller ikke umuligt, at hans psykiske sammenbrud umiddelbart eerHeidnisch-
antike Weissagung har med denne sensibilitet at gøre. I en meget talende journal skriver
Heinrich Embden om sin patient:

I åren frem til krigets begyndelse levde han i Hamburg. Grundlagde under denne
tid et stort og af sagkyndige beundret bibliotek, i hvilket ikke kun kunstlitteratur,
men i særdeleshed litteratur om festvæsen, religion, astrologi, kort sagt et bibliotek i
hvilket alle åndelige faktorer fra århundrederne mellem antiken og renæssancen er
samlet. Bogindkøb, læsning af kataloger m.v. antager et alt større omfang, om end
ikke udenfor kontrol. Dog får lægen indimellem det indtryk, at patienten flygter
fra den egentlige videnskabelige produktion gennem sine bogindkøb, og ligeledes
får de bestandig forandrede formerne for hans arbejdsprocess, skrivebord, penner,
blyanter, kartoteksskuffer og læsepulter spille en uforholdsmæssig stor rolle i hans
gøren og laden. I dette er han altid meget optaget. Kender ingen forskel mellem ar-
bejde og fritid. Befinder sig hele tiden i biblioteket og ved skrivebordet. Samler et
enormt,meget velordnetmateriale, i sine kartotekskasser. Har svær angst foran hver
afslutning af hvilket som helst arbejde. Terminangst af højeste grad. Hvert foredrag
udsættes. De meget sjældne publiceringerne bliver altid forsinkede. At læse korrek-
tur på en lille aandling bliver betragtet som en frygtindgydende foranstaltning.
Patient dereer syg i ugevis. Deraf følger meget komplicerede, yderst pedantiske
foranstaltninger: ringbind, farvesti, afskrier m.v.81

Eer at Gugitz og Portheim gået deres separate veje, valgte Portheim at reducere det
fælles projekt til ’blot’ at omfatte en bibliografi over emnet. Ved at reducere projektet
til en bibliografi, ville Portheim, med forebilledlig selverkendelse, kunne undgå at kæde
sætninger sammen til en kontinuerlig narrativ, med alt hvad det ville indebære af argu-
menter, interpretationer og fremstillinger af kausale årsagssammenhæng. Med en bib-
liografi reducerer forfatteren sig til en kompilatør af de sagsforhold som dokumenter
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udgører, og lader i øvrigt al argumentation, interpretation og narration i et uafgørligt
tilstand. Portheim – ligesom man i øvrigt kan spore hos de fleste bibliografer og kata-
logkompilatører – tager altså på sig den skeptiske skoles epokhé, eller holden-sig-tilbage,
hvor enhver fortolkning af fremtrædelserne ”ikke er mere end” (ου μαλλον) nogen an-
den. Forbindelserne mellem de bibliograferede poster er udelukkende formet af relatio-
nen mellem tryksager, subjekter og emner, svarende til Portheim-katalogens indelning i
en bibliografisk katalog, en personalia-katalog og et emnesregister.

Et udkast til en sådan bibliografi findes dog ikke, hvilket er bemærkelsesværdigt, da
det vil være nødvendigt for en bibliograf, i detmindste at foretage nogle generelle overve-
jelser om hvordan en sådan bibliografi skulle se ud, fx. opdelninger af emnet (mono-
grafiske arbejder om Josef II, historiske arbejder om syvårskriget, Casanova-litteraturen
m.v.) og materialeform (monografier, artikler, småskrier, aviser m.v.), men hvis Port-
heim satte sig ned med overvejelser af en sådan karakter, så må det have gået op for ham,
at allerede en bibliografi indeholder for mange argumentative og interpretative møn-
stre, som, om end skjulte i bibliografiens klassificeringer, grupperinger og ordninger, kan
komme til at antage form af rudimentære fortolkninger og argument. For yderligere at
erne sig från sådane ’argument-fælder’ ser det ud til at Portheim besluttede sig for helt at
forlade bogen, eller rettere sagt: kodeksformen som vehikel for tekst og repræsentations-
form, for istedet at skære bogen op i falsen og distribuere ark med sagsforhold i form
af kartotekskort organiserede alfanumerisk i et kartotek. Dette interesse for selve det
bureaugrafiske, før-tekslige, arbejde med kartoteket og dets mindste-enhed, kartoteks-
kortet, kom gradvis at overskygge til og med hans collectitis, som blev erstattet med af-
skrivning, excerptering og fragmentering i arbejdet med kartoteket.

Ved at bryde bogens fals, forbrød sig Portheim derved også mod tekstens ubrydelige
kontinuitet og fysiske identitet, en ubrydelighed hvis indekserede spor er folieringen eller
pagineringen, men fremfor alt lægsignaturen og kustoderne (catch words), som udgører
arkens kollationering, eller fysiske syntaks, svarende til, og parallelt med, tekstens narra-
tiv eller forløb. Portheims forbrydelse var mod selve kodeks-formen, hvis paradigm har
styret vores omgang med tekst siden den tidlige kristendom. Dette paradigms metafy-
siske fundament udgørs af falsen; det er falsen, og kun falsen, som sikrer tekstens iden-
titet med sig selv. Uden fals, ingen tekst. Uden fals så taler vi om en tekstuel ruine, et
fragment, hvilket for antikke tekster er et beklageligt, men forståeligt tilstand, for hvilket
vi har filologer og antikvarier til at rekonstruere teksten, men som for moderne tekster
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Ill. 6: Tre eksempler på enkelte af Portheims kartotekskort.

er en styggelse, et brud mod selve tekstens væsen. Derfor finder men jævnligt advarsler
mod at bryde bogens fals. Under tidligmodern tid varnede Vincent Placcius, i sinDe arte
excerpendi. Vom gelehrten Buchhalten liber singularis (Hamburg - Stockholm 1689), for
at bruge løse blade i arbejde med tekst.82 Hvis man i sit forberedende arbejde brugte not-
er, excerpter og tilsvarende løsbladsmateriale, så skulle disse blade vara folierede oktavo-
eller quarto-ark, således at de eer færdigt arbejde kunne indbindes og forsynes med
passende index og register, som også dem skulle bindes in i den derved til kodeks-form
afsluttede bog. Alt dette fordi det er falsen, og kun falsen, som garanterer sammenhænget
og identiteten mellem fysisk skri og metafysisk tekst. En ganske tilsvarende fordøm-
melse finder vi i Umberto Ecos Kunsten at skrive et speciale, hvor der er fotokopien som
kommer til at fungere som en stedfortrædere for læsning, i det at studenten nemt kom-
mer til at bilde sig ind at have læst en tekst allerede når hun har lavet en fotokopi af den.
Ecos råd er følgelig, umiddelbart at læse og tage noter fra sin fotokopi, for dereer at
smide den væk. Fotokopier har lige så lidt værdi for Eco, som løse blade for Placcius, og
det, de har til fælles, er at de begge bryder tekstens fals, skriens identitet som tekst.

Portheim var på ingen måde først med at bryde bogens fals. Allerede årsagen til Vin-
cent Placcius traktat, den i Hamburg virkende logiker, matematiker og videnskabsteore-
tiker, Joachim Jungius (1587–1657), eerlod sig et enormt materiale af omkring 150.000
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løse blade med noter, tekstfragmenter, citater og data, uden hverken register eller indek-
sering.83 Det er ikke utænkeligt at Jungius ville samle sit af løse blade bestående skrikor-
pus til en eller flere tekster, men under alle omstændigheder udgjorte det faktum, at dette
ikke var sket, grund for Placcius at advaremod arbejde på løse blade, uden et kodeks som
umiddelbart forstående slutprodukt. En af de første, som i skri direkte modsagte den
i væsterlandet etablerede ’tekstmetafysik’ var Johann Jacob Moser (1701–1785), en tysk
jurist og, paradoksalt nok, ufatteligt flittig skribent –Moser fik publiceret 331monografi-
er på i alt omkring 100.000 sider.84 I en af disse, Einige Vortheile für Canzley-Verwandte
und Gelehrte in Absicht auf Acten-Verzeichnisse, Auszüge und Register fra 1773, beskriver
han, måske som den første, ett system for at anlægge et kartotek, der ikke har som for-
mål at ende op som en bog i kodeksform. Nogen betydning for kodeksformens primat
fik Mosers arbejde dog ikke, snarere omvendt: for Moser – ligesom sidenhen også for
Niklas Luhmann85 – virker kartoteket ha fungeret som en slags motor eller maskine for
at producere tekst, i Mosers tilfælde tit med uheldigt resultat, noget andet ville heller ikke
være at forvente med hans produktion.

Mere afgørende, for hvad som var på færdemed hensyn til Portheims dystekstualitet,
var de uoverstigelige vanskelighedermed at producere trykte kataloger over samlingerne,
som alle større biblioteker i løbet af det 19. århundrede konfronteredes med. En vanske-
lighed sompå ingenmåde befordredes af den industrielle bogproduktions stadigt øgende
strøm af nyerhvervelser. På trods af det – for os i dag – indlysende i att operere med ett
uafslutteligt kartotek for en uafsluttelig tekst (bibliotekskataloget), så var den afgørende
forhindring for såvel de europæiske som amerikanske biblioteker, at tænke en bibliotek-
skatalog som noget andet end en indbunden bog. At bryde falsens primat og tekstens
identitet var under forbavsende lang tid ganske enkelt utænkelig. På trods af at ’kartotek-
steknologien’ var udviklet siden tidligmodern tid, så var det først langt ind i det 19 århun-
drede som kartoteksaggregaten – eller Universalrepertorium, som Hovbiblioteket i Wien
kaldte dem – installeredes som permanente alfabetiske respektive systematiske kataloger
i snart sagt alle verdens biblioteker, men som i dag er blevet en nostalgisk sjældenhed.
Denne historie er i 2002 fremragende fortalt i Markus Krajewskis Zettelwirtscha fra
2002.86 Med hensyn til Warburgs aekstliggørelse og Portheims improduktivitet, er der i
særdeleshed en ting som fortjener at fremhæves, da den peger på et fundamentalt karak-
teristika ved tekstens metafysik.
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Det drejer sig om William Croswells epifani den 14. juni 1817. Croswell, en v.
matematiklærer, diletterende astronom og projektmager (1760–1834), i dag mest kendt
som skabere af det første amerikanske stjernekort (1810), bliver i august 1812 ansat ved
Harvard som bibliotekarie, for at ”på ikkemindre end tremåneder” producere en katalog
over Harvardsmeget omfangsrige bogsamling, bestående af 20.000 bøger.87 Opgaven var
naturligvis helt umulig, og det er kun fordi Croswell ”ikke besad nogen som helst viden
om fremstilling av bibliotekskataloger”, men derimod ”en vis kendskab til moderne og
antike sprog, træning i skønskri og i at finde stavefejl”, at han med en vis entusiasme
startade med at skrive af bogtitler i en registrant. Men allerede eer nogle måneder går
det ørkesløse i projektet op for Croswell og dagene går mere ogmere op i at gøre ”Ingent-
ing” – Nihil, som det ikke sjældent hedder i hans logbog over sit arbejde. Arbejdet bliver
heller ikke nemmere af at Harvards direktør, John ornton Kirkland, i løbet af pro-
cessen bestandig ændrer på den kommende katalogens klassifikationsprinciper, noget
som ikke kun får Croswell at henfalde til at gøre sit Intet, men også får ham til at udvikle,
hvad vi idag vil kalde en arbejdsskade. Det hedder i et brev til direktøren, dateret den
10 marts 1817, altså næsten fem år eer hans ansættelse: ”Jeg bør kommunikere alt som
påvirker katalog-projektet. Den 25. januar blev mit hoved ekstremt beskadiget af dør-
rernes knirken. Siden da har meget lidt blevet gjort: end ikke en uges arbejde i det hele”.88

Dereer følger en flerårig korrespondance og dagbogsnotiser hvor den svært traumatis-
erede Croswell beklager sig over de voldsomme akustiske problemer på sin arbejdsplads,
når han ikke blot fortegner ”Nihil” i sin arbejdslogbog. Dette trauma ophører pludsligt
den 14. juni, dagen eer at han, som typisk, hade beklaget sig over akustiske smærter ved
nogle skolebørn i nabolaget ”Pueri infudentissimi.” Den 14. juni heddder det i stedet,
med en pegende hånd i marginalen, ”på arbejde i biblioteket”, hvoreer følger: ”PM.
er begyndt med at skære i mine manuskripter”. Dette betød nu ikke at Croswell kon-
cipierede et kartotek, men derimod at han havde fundet en metode at anticipere direk-
tørens bestandige ændringer af klassifikationsprincipperne, som sparede den tydeligvis
svært dysproduktive Croswell for unødvendigt arbejde. Han skar ud hver enkelt post
fra sine tidligere obsolete manuskripter (og fra ældre trykte bibliotekskataloger), arran-
gerede dem alfabetisk och kronologisk i en kasse, for at dereer lime op dem på nye
blanka ark. På den måde kunne Croswell på relativt kort tid få produceret de kataloger
som Harvard ønskede, bortset da fra, at når de klassifikatoriske principper blev ændred-
ede, så skar Croswell igen sønder sit manuskript for at re-arrangere papirstrimlerne igen
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på et nyt blankt ark. Idén med de løse papirstrimler faldt på ingen måde i god jord og
sluttelig, under sommeren 1820 blev Croswell fyret, dog eer at han havde klistrat sam-
men et manuskript til en katalog bestående af 40 foliobind med mere end 700 sider hver.
De eerfølgende bibliotekarier arbejdede så forgæves med at supplere dette manuskript
og forberede det for trykket, hvilket selvsagt ikke rigtigt lod sig gøre, og det var først i
1861 som bibliotekarien Ezra Abbot besluttede sig for at udforme et permanent kartotek
som bibliotekskatalog; et arbejde som først blev færdigt 1870.89

Ill. 7: Detalje af Croswells katalogmed udskårne papirstrimler fra såvel trykte somhånd-
skrilige kilder (fra Krajewski 2002).

Sammenholdende William Croswells karaktertræk med dem vi har set af Max von
Portheims, bliver det nu tydeligt, at helt afgørende for kartotekskortets gennembrud af
falsens primat og tekstens identitet, er (1) en dilettantisk lærd ugidelighed (dysproduk-
tivitet, apati), (2) en principiel ubeslutsomhed (overspringshandlinger)med hensyn til ar-
bejdets formog/eller tekstens formuleringer, og (3) et arbejdes eller et projekts ørkesløshed
– en uforestillelig finalitet somkun kan antage form af stændig repeterende forberedelser.
Disse karakteristika er ingelunde tilfældige forstyrrelser eller historiske kuriositeter i ud-
viklingen af en ny symbolsk form (eller, for at være mindre højtravende: en ny type
af informationshåndtering). Som det let ses, så er Croswells indolens, president Kirk-
lands ubeslutsomhed og projektets ørkesløshed intimt vævet sammen i et paradigm; et
paradigm som bedst kan beskrives med neologismen ”diatribisk” eller ”diatribik”. Det er
altså ikke sådan, at William Croswell og Max von Portheim er tilfældige skæbner i dette
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nye paradigms fremkomst, men derimod omvendt: Croswell og Portheim ermedium for
denne nye symbolske forms fremtrædelse som først finder deres erkendelse når den har
etableret sig.

På tilsvarende måde som Croswell epifanisk markerede det datum, når han begyndte
med at skære teksten i småstykker, såvel i håndskrier som i trykskrier, sker der også
hos Portheim, om end formentlig glidende og kontinuerligt, en inverteret skabelse, altså
af-tekstliggørelse af skri. Hos Portheim motiveres samlingen først af det historiske ar-
bejde over den josefinske epoke, men da et sådant arbejde er i behov af en systematisk
gennemgang af kilderne – det ikonografiske og bibliografiskemateriale – rettes fokusmot
en bibliografi. For at sammenstille en bibliografi, må man først sønderdele informatio-
nen til dets mindste bestanddele, hvilket netop svarer til hvordan bibliotekskartoteken
kom til i løbet af det 19. århundrede. I dette arbejde, tror vi, finder Portheim, hjulpet
godt på vej av sin stadige ubeslutsomhed og/eller beslutsomme holdningsløshed, mere
og mere fornøjelse i arbejdet med sine kartotekskort, og mindre og mindre i at samle
på selve objekterne, hvilket altså ville forklare den for samlere ellers så tragiske deacces-
sionering. På samme måde som den narrative tekst falmede ovenfor bibliografien, kom
bibliografien at falme i taktmed at kartoteket fikmere ogmere selvstændig værkkarakter.
Med Ernst Stouhal kan vi benævne denne bevægelse ”stedforetrædelse som princip”;90

bibliografien fungerer som stedforetrædere for tekst, kartoteket som stedforetrædende
for bibliografien, og Portheim selv er en stedforetrædende forfatter, ”på den måde han
gav råd og var behjælpelig for alle som søgte ham op, uden selv at på nogen særlig måde
træde publicistisk i karakter [...]”.91

Snarere end forfattendet af bibliografier, endsige tekster, kom altså selve kartoteket
at fungere som Max von Portheims verk og objektet for hans arbejde. Men dette arbej-
de med kartotekskorten fungerede samtidigt som en form for stedfortrædende arbejde,
et arbejde som træder i sted for et egentligt arbejde med tekst, bibliografi eller narrativ.
Diatribiken er paradigmet for dette virkningsløse, formålsløse og uafsluttelige arbejde-
uden-værk. Diatribiken demonterer teksten eller narrativen til texticulæ, tekststrenger,
som ikke giver mening i sig selv, men som kun giver mening i deres arrangement. Den
diskrete tekststreng udgør en brik i en endnu ikke skreven og derfor stadig mulig tekst.
Men det er ikkemuligheden af at skrive en tekst sombeskriver Portheim-kartoteketsmest
rystende angreb mot tekstens identitet, med hvilket jeg altså forstår narrativitetens, ka-
sualitetens og/eller linearitetens indfoldning i stof via falsen. Det mest rystende er altså
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ikke det faktum, at Portheim-kartoteket er en uafsluttelig mulighed til at skrive hvilken-
som-helst tekst ud af potensmængden af en halv miljon. Det mest rystende er altså ikke
kartotekets potentialitet, men derimod dets absolutte kontingens: ligegyldig hvilken tekst
som bliver skrevet, forbliver kartoteket uvirkeliggjort. Portheim-kartoteket aktualiseres
ikke av tekst, såsom tilfældet var med Moser og Luhmann (hvor kartoteket udelukkende
fungerer som en maskine for potentielle tekster, lidt i stil med OuLiPo), men er deri-
mod en skri, der insisterer på sin evne at kunne-ikke-være tekst (lidt i stil med Bartle-
by). I Portheims kartotek er alting fikseret som repræsentationer (stedforetrædere) af
tekst, billeder og objekter; og selve kartoteket fungerer i sin tur som repræsentant for et
verk, som aldrig blev skrevet, men hvis formål og betydning netop ligger i denne tekstlige
aoldsamhed (”ikke snarere end”), i denne uafsluttelige forsinkelse af enhver virkelig-
gørelse. I den forstand så fungerer Portheim-kartoteket præfigurerende det virtuelle, i
kontrast til det potentielle, som det senmodernes paradigme.92

... copier comme autrefois

Som kopist tilhører Bartleby en litterær konstellation, hvis nordstjerne er Akak-
ij Akakjevic (”for ham rummede de kopier på en eller anden måde hele verden ...
visse bogstaver var hans foretrukne, og når han nåede hen til dem, tabte han lige-
frem hovedet”); i centrum af konstellationen befinder de to tvillingestjerner Bou-
vard og Pécuchet sig (”begge dyrkede samme gode idé i hemmelighed: at kopiere”);
i konstellationens anden ende skinner Simon Tanners hvide lys (”jeg er en skriver”
er den eneste identitet, han gør krav på) og fyrst Mysjkins, som uden anstrængelse
kan reproducere en hvilken som helst kalligrafi. Lidt længere ude, som et lille følge
af små planeter, ses de kaaske domstoles anonyme retsskrivere.93

Nu, når jeg, i det mindste i følge egne begreber, har sandsynliggjort såvel Warburgs
overspringshandlinger – hans vanskeligheder for at beslutte sig for en formulering på
bekostning af en anden, hansTerminangst, hans optagenhed for kontortekniske spørgsmål
– som Mnemosyne-projektets ørkesløshed – etableringen af en totalvidenskab med det
forrige århundredets videnskabsideal –, så er det befriende at ikke selv behøve pege på
hansdilettantisme. Her vil jeg i stedet søge ly bagvedBerndRoecks autoritet, som fornylig,
eer at have viet sit akademiske liv tilWarburg-studier, tror jeg, fanger en aspekt vedWar-
burg som altfor sjældent er blevet sagt højt, nemlig at Warburg allerede som ung ”led af
koncentrationsvanskeligheder – derfor var han heller ingen specielt opmærksom elev og
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Ill. 8:WilliamCroswells stjernekort fra 1810,AMercatorMap of the StarryHeavens, med
to nye, af ham selv navngivne, stjernebilleder: Marmor Sculptile (Bust af Christopher

Columbus), og Sciurus Volans, Det Flyvende Agern.

student, og jeg vil sågar vove den påstand, at han ikke var nogen større læser, og ovenikø-
bet plejede en meget eklektisk omgang med sit læsestof. Det materielle ejerskab af bøger
var tit en mere end god erstattning for deres åndelige indhold”.94

Jeg tror ikke Bernd Roeck skrev dette som en kritik. Jeg tror ovenikøbet at denne
karakteristik er en af betingelserne for de seneste par årtiers Warburg-renæssance. Til
forskel fra Warburgs egentlige kunsthistoriske arbejde inden Det Første Verdenskrig,
så er hans senarbejde, ”Mnemosyne-arbejdet”, blevet så indflydelsesrigt netop fordi det
er overleveret som fragment, ”med fragmentets kra at vidne om en større bygning og
udfordre indbildningskraen til at supplere dets detaljer”,95 som Gombrich skrev i slut-
ningen af sin biografi. Gombrich giver os også, helt i starten af sin biografi, en levende
beskrivning af hvad som mødte ham i arkivet, hvortil han var kommet for at overse en
udgave af Mnemosyne-atlasset:

På denmåde blev jeg bevidst om de iboende vanskeligheder som stod i vejen for det
oprindelige projekt. Det visede sig atWarburg aldrig smed et stykke papir væk. Han
skrevmed de største vanskeligheder og han holdt aldrig opmed at skrive. En stor del
af hans litterære eerladenskaber visede sig at være udkast, kladder, formuleringer
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og fragmenter som var blevet forladt på sin vej til det færdige arbejde. En tyk notes-
bog kunne vise sig at først og fremmest bestå af forsøgsvise formuleringer til en titel,
hastigt nedskrevne i forskellige kombinationer og permutationer. Mange noter var
i form af overskrier, angivende bestemte billeder eller eksempler, til hvilke War-
burg ønskede at antyde, og mange af dem vendte atter tilbage på en kalejdoskopisk
måde.96

Her har vi en af nøglerne til det bemærkelsesværdige faktum, at ingen af Warburg-
kommentatorerne lyder som Warburg. Warburg opererede tydeligvis med et helt anden
skribegreb end hvad som er gængs i en akademisk tekstpraksis; et skribegreb som der
ovenikøbet vil være umuligt at underkaste nogen bibliometrisk kvantificering, hvilket
står i perfekt samklang med Warburgs vanskeligheder at skrue en videnskabelig tekst
sammen. Så heder det i en dagbogsnotits fra den 10. januari 1920, ”kvaler med Florens-
Flandern-opsatsen”, hvis symptomer Bernd Roeck ser i de upublicerede manuskripter,
med deres utallelige forbedringer og tekstvarianter, som Warburg brugte som sit vigtig-
ste våben mod sine dæmoner.97 De sene skrier skulle altså være en type af besværgelser,
lidt ligesom magiske korsord, eller andre typer af skri som er bundet til deres support,
som en speciel type af inskriptioner kun giver mening sammen med det objekt til hvilket
skrien hæer. En sådan skripraksis er typisk kendtegnet af kopiering, repetition, palin-
drom, palimpsester og tilsvarende skrispecifik, modsat tekstuel, praksis. Den forholder
sig typisk ikke til andre tekster, men er altid selvindholdt sammen med sit support. Lige
modsat enhver bibliometrisk kvantificering altså. Der foreligger hos Warburg heller in-
gen publicering, ingen principiel forskel mellem dagbogsnoter, kildestudier, titeludkast,
formuleringer og det er typisk på ingenmåder lige til, at sige hvilken ”tekst” etmanuskript
eller et typoskript – eller dele af dem – tilhører. Ja, selve ordet ”tekst” synes vilseledende
med hensyn til Warburgs senere skripraksis. Skrien er ikke ’identisk med sin tekst’,
såsom, eksempelvis Luther-teksten eller denne min tekst indeholder sin identitet. Også
hosWarburg fungerer den i en stedforetrædelsens ordning. Skrien,Warburgs texticulæ,
virker som stedforetrædere for den fraværende tekst, som heller ikke vil kunne virkelig-
gøres, fordi den med hensyn til sit paradigm (Totalwissenscha; scienza senza nome) er
ørkesløs. Det er formentlig også denne stedforetrædelsens princip som genererer den
supplerende refleks i læserens indbildningskra, som Gombrich omtalte ovenfor, og det
er med al sandsynlighed samme supplerende refleks, som præger Warburg-receptionens
trang til at forklare hvad Warburg egentlig skrev, når det nu ikke fremgår af skrien selv.
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Så i stedet for at forklare hvad Warburg menede med sin skri, og udlægge denne
skri, syntagmatisk, i tekstuel form, så tror jeg det betaler sig at analysere hvordan War-
burg skrev, for at finde ud af udeer hvilket paradigm det blev skrevet, i enlighed med
hvilke grammatiske regler. Her tror jeg vi skal være forsigtige med at karakterisere War-
burgs skri, som det ikke sjældent bliver gjort, i termer som ”begrebsmagi”, noget som
jeg mener mig huske fra Gombrich og flere andre; eller at Warburg anskuede ord som
essentielt ikoniske, altså at ord og billeder virkede med grundlæggende samme middel
og derfor var udskielige, også noget som tit præger interpretationerne af Mnemosyne-
atlasset. Det kan være rigtigt eller forkert, atWarburg opereredemed en form for begrebs-
magi, og det kan være rigtigt eller forkert atMnemosyne-atlassets fotografiske reproduk-
tioner fungerede som ’tegnelement’ med en vis parallelitet med et skrisystem, men lige
nu tror jeg det snarere vilseleder, på samme måde som de tidligmoderne logiker og/eller
matematiker –AlbertusMagnus, Roger Bacon, Raymond Lull, HenrichCornelius Agrip-
pa, GiordanoBruno, JohnDee ..., der alle fik deres forsvarstaler i Gabriel NaudésApologie
pour tous les grands personnages qui ont esté faussement soupçonnez de magie (Paris 1625)
– blev beskyldt for at praktisere magi, fordi de, som matematiker, brugte et symbolsk
sprog, der var noget meget mere end good old magick, nemlig et ganske nyt paradigm,
med hvilket mennesket kunde begribe verden.

Skal vi altså kigge på Warburgs texticulæ, så skal vi altså ikke forsøge at oversætte
dem til tekst, men forsøge at analysere dem på deres egne præmisser. Jeg er ret sikker
på at Warburg selv ikke ville være enig i det følgende, men det er et faktum, at War-
burg – her og i det følgende altid underforstået den sene (post 1918) Warburg – rela-
tivt sjældent skrev grammatisk fuldstændige sætninger. Det som dominerer Warburgs
skrier er snarere noget jeg, med sideblik på programeringssprog, vil kalde ”tekststren-
ge”, altså en række (array) af ord eller vilkårlige tegn, som er indkapslet som en separat
enhed udenfor og upåvirket af det enkelte programeringssprogs syntaks, således at de
gnidningsløst kan transporteres fra et programeringssprog til et andet, fra en syntaks
til en anden, bibeholdende sin egen atomare struktur. Uden at gøre krav på en system-
atisk gennemgang af Warburgs skrilige eerladenskaber, så vil nogle eksempler, først
og fremmest fra Grundbegriffe,98 men også fra tilfældige andre kilder, illustrere hvad jeg
tror alle, som har kigget i Warburgs papirer, kan nikke genkendende til. For mig at se,
så har Warburgs syntaks følgende grundform: ”Denkraum als Kulturfunktion”. Denne
type af streng løber man tit ind i, ”Atlas als Libretto f[ür] d[er] Commedia dell’Arte”,99
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”Das Erwachen der Heidengötter im Zeitalter der europäsichen Renaissance als ener-
getische Ausdruckswertbildung”.100 Denne type af tekststrenge kan også indgå i perfekt
formede grammatiske sætninger, såsom ”Die extatische Nymphe (Manisch) einerseits
und der trauende Flussgott (depressiv) anderseits als Pole zwischen denen der Eindruck-
sempfindliche seinen tätigen Stil zu finden versucht”. Men, som sagt, syntaksen er her
underordnet eller ligegyldig. Snarere synes det dreje sig om en tekstreng af typen: begreb
(X), konjunktion (R) og (nyt) begreb (Y ):

X Denkraum
R als
Y Kulturfunktion

(1)

Det er heller ikke konjunktionen ”som” (als) vi er ude eer. Tekststrenge som ”Der
Wille zum Formen durch künstlerische Gestaltung”, ”Pendelganges zwischen bildhaer
u. zeichenmässiger Ursachensetzg”, titlen ”Schicksalsmächte im Spiegel antikiseriender
Symbolik” eller ”Vom erdgebundenen Phobos zum heliotropen Excelsior” erstatter kon-
junktionen ”som”medpræpositionerne ”gennem”, ”mellem”, ”i” og ”fra ... til”,men fremvis-
er ikke desto mindre samme typiske warburgianske skri:

X Der Wille zum Formen
R durch
Y künstlerische Gestaltung

(2)

X Pendelganges
R zwischen
Y bildhafter und zeichenmässiger Ursachensetzung

(3)

X Schicksalsmächte
R im
Y Spiegel antikisierender Symbolik

(4)
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X erdgebundenen Phobos
R vom … zum
Y heliotropen Excelsior

(5)

Enhurtig gennemgang viser også at udgangsbegrebet (X) – sjældent, hvis overhovedet,
målbegrebet (Y ) – kan dubbleres ved hjælp af boolske operatorer – på warburgiansk
typisk ”og” eller ”eller”:

X1 Region des intensiveren (Intensiv=Superlativa) humanen
Wandelns praesent triebhaft Temperamenttrübung

&‖ [und/oder]
X2 zielsicher barock futural Kunstgeschichte
R als
Y historische Psychologie der Ausdruckswertschöpfung

(6)

Eller i form af hele serielle opstillinger:

X1 Subjektive gesteigerte Kraft
X2 kirchlich endzeitlich gebändigter Ehrgeiz
X3 pneumatisch imman[en]te Gesetzmässigkeit
X4 Metaphorische Kräftigung
R durch
Y humane Energetik

(7)

De mange ændringer, som typoskripterne bærer præg af, viser sig på den måde ikke
at være en tekstuel defekt, som blot venter på at en afgørelse skal finde sted med hensyn
til den korrekte tekstetablering, men fastmere som en iboende egenskab ved netop denne
type af paradigme (”it’s not a bug; it’s a feature”):

X1 triebhaftes
X2 triebmässiges
R bei
Y intensiver Ergriffenheit

(8)
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Med tanke på patosformlerne og deres tætte forbundenhed med udsagnsord såsom
”laufen”, ”greifen”, ”schützen”, så er det ganske talende at de på warburgiansk næsten ikke
forekommer overhovedet. Enten er de substantiverede og modulerede med præfikser,
såsom ”Greifer”, ”Ergriffenheit” eller ”Begriff” eller, men typisk, omformulerede til par-
ticipier, ”laufenden”, ”greifenden”, ”schützenden”, formentlig fordi udsagnsordet derved
kommer til at tage del i adjektivernes bøjning og brug.

Fortsættelsen af ovenstående tekststrengeksempel former en lang, med udsagnsord
forsynet, og forsåvidt grammatisk afsluttet, sætning, som lyder, eller rettere sagt, ser ud
som, eersom den næppe vil kunne udsiges (se fig. 9).

Ill. 9: Grundbegriffe, fol. 48[86] (20.V.1929).

Denne tekst – som ikke giver mig andet end en blot nebuløs mening – kan læses på
mange måder. Ingenting er sikkert her, heller ikke ordenes rækkefølge: kommer als über-
persönlicher der Erbgut før eller eer Gestalter? Indgår [vorgeprägten] i sætningen, eller
er det snarere en regibemærkning til Praktik og/ellerAusdrucksprägungen? Hvad betyder
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”(+)”? Skal det virkelig stå unpersönlich og ikke und?Men da spørgsmål af den type hører
til standardmenuen hos Warburg, så er det netop grund til at kigge nærmere på hvordan
skrien hænger sammen.Disse som sætning/sætninger forklædte tekststrenge indehold-
er kun tre udsagnsord, henholdsvis erinnert sich, eintreten lässt og entarten; ist funger-
er her som en konjunktion (=). Disse udsagnsord fungerer som foldninger af teksten:
erinnert sich folder begrebet als überpersönlicher der Erbgut og/eller der Gestalter (det er
usikkert hvilket) ind i en ny tekststreng, men nu som vorgeprägten og/eller ... Praktik og
eller ... Ausdrucksprägungen. Eintreten lässt folder begrebet ... Ausdrucksprägungen ind i
en ny tekststreng som ... Steigerungsform og entarten folder begrebet ... Steigerungsform
ind i en ny tekststreng som ... Superlativen der Gebärdensprache. Det tror jeg er det eneste
de få udsagnsord skal på warburgsk. De er en slagsmodulerede pronomen og pronomina
er en slags uspecificerede foldninger, transitioner fra en tekststreng til en anden, altså die
er en indfoldet transition af kultlich tragische Praktik og/eller unpersönlich erlebnismäs-
sig intensiveren Ausdrucksprägungen, er er en indfoldet transition af der Gestalter og så
framledes.

Hvis jeg skulle forsøge mig på at analysere denne sætning eer ovenstående mønster,
introducerende foldningerne (Z), ville jeg – med alle tænkelige forbehold – få noget i stil
med Benjamins tredimensionale knotskri:

1X1 triebhaftes

1X2 triebmässiges

R bei
1Y intensiver Ergriffenheit
&‖ ( + )

(9a)

2X der Gestalter
R als
2Y überpersönlicher der Erbgut
Z erinnert sich

(9b)
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Z erinnert sich
3X [vorgeprägten] das
R durch
3Y1 kultlich tragische Praktik
3Y2 unpersönlich erlebnismässig intensiveren Ausdrucksprä-

gungen
Z die er

(9c)

Z die er
4X1 [die] kultlich tragische Praktik unpersönlich erleb-

nismässig intensiveren Ausdrucksprägungen
4X2 [der] Gestalter
R als
4Y [Superlativ] Comparativ Steigerungsform

Z eintreten lässt

(9d)

Z Sie
5X [Superlativ] Comparativ Steigerungsform

R zu
5Y abgeschnürten Superlativen der Gebärdensprache
Z1 entarten
Z2 derer

(9e)

Z2 derer
6X abgeschnürten Superlativen der Gebärdensprache
R ist
6Y Wucher des Wesens erster Rauch

(9f)

Eer nogen tid så vil hvilken som helst læser af Warburgs sene skrier og notisbøger
blive ramt af en prægnant monotoni af uendelig begrebslig kombinatorik, netop det som
Gombrich karakteriserede som ”kalejdoskopisk”. Heri skelner sig ikke bare Warburgs
tekster fra hvilken som helst anden forsker, men også Warburgs noter. Noterne fokuser-
er nemlig helt og holdent på ’begrebskoglomeraten’ (tekststrenge af type X eller Y ) og
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virker helt uinteresserede af at forbinde dem til noget udenfor skrien selv, fx. til sproget.
Warburg har valgt formuleringerne med en hårdt anstrengt omhu, gerne – næsten altid
– med neologismer eller idiosynkratiske kombinationer af ord og begreber. Dette gør
at tekststrengerne fremtræder som en hårdt pakket atomkerne, hvis perfekte polerede
snitflade gør den umulig at indkorporere i et (kommunikativt, alment) sprog. En sådan
tekststreng vil altid virke som et fremmedlegeme i ethvert sprog. Et sted i Grundbegriffe
står det:

X Umrissklarheit
Y die Charakter der Geste
Z enthüllt
R als
2X Flüchtlingsalluren in dem Schicksal
R als
2Y Duett?/Duell zwischen Greifer und Griff

(10)

Her er den som har renskrevet Warburgs manuskript (måske Bing, men helt sikkert
af nogen med indgående kendskab til Warburgs teoribygning) kommet i tvivl, hvorvidt
”Griberen” og ”Grebet” virker i ”duet” eller i ”duel”. Det burdte, for et hvilkensomhelst
videnskabeligt arbejde, være indlysende, da duet og duel er begreber med ganske mod-
satrettede betydninger: arbejder de med hinanden eller mod hinanden? Hos Warburg
synes overvejelser af den art helt malplacerede: ethvert begreb, enhver tekststreng synes
tværtimod udskielig med ethvert andet begreb, med enhver anden tekststreng. Duet
eller duel, det gør tilsynes ingen forskel. Ja, faktisk så synes transkriptøren blot have
forbedret manuskriptet gennem at introducere en og/eller-operator: ”duet og/eller du-
el”. Dette eksempel viser på en grundlæggende egenskab ved Warburgs skriparadigm,
nemlig det, at implicit mellem hver tekststreng virker en og/eller-operator. Dette betyder,
at ethvert begreb, enhver tekststreng er udskielig med ethvert andet begreb og enhver
anden tekststreng.

Dette kan let testes gennem at samle nogle af Warburgs tekststrenge, fx. nogle af dem
vi allerede har brugt, og rekombinere dem eer en eller anden tilfældighedsprincip, for at
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på den måde konstruere nogle tekststrenge, på perfekt warburgiansk: ”pneumatisch im-
manente Gesetzmässigkeit als die Gebärdensprachliche Engramme”, ”Denkraumschöp-
fung durch intensiver Ergriffenheit”, ”Unpersönlich erlebnismässig intensiveren Aus-
drucksprägungen als Spiegel antikiseriender Symbolik”, ”Kulturfunktion= kirchlich end-
zeitlich gebändigter Ehrgeiz oder kultlich tragische Praktik”. Vi vil også let kunne ap-
plicere nogle udsagnsord eller kvalificerende adjektiv fraWarburgs ordskat til tekststren-
gerne, for at på den måde producere nogle grammatisk fuldstændige sætninger: ”Erdge-
bundenen Phobos wird durch Subjektive gesteigerte Kra enthüllt, als metaphorische
Kräigung”. Det er formentlig rigtigt, at Warburg næppe ville skrive en tekststreng som
”Denkraumschöpfung durch intensiver Ergriffenheit”, da skabelse af tænkningsrummet
synes at have med kulturfunktionen at gøre. Til det to ting: da min pointe her først og
fremmest ikke er at undersøge hvad Warburg mente, men hvordan han skrev, så har vi i
det mindste overhalet tidligere interpretatører i det henseende, at det lyder af Warburg.
Men, på den anden side: hvordan ved vi at tænkningsrummet aldrig harmed en ”intensiv
grebethed” at gøre? Ville Burckhardts seertype (om hvem mere senere) netop ikke være
baseret på en sådan Denkraumschöpfung gennem en ”intensiv grebethed” af de gestalter
han fremmanede?

Sagen, formig at se, er snarere, atWarburgs skri overhovedet ikke danner betydning
syntaktisk,men kun paradigmatisk. Begreber (B), indenfor enmængde (Urwort,Grund-
begriff ) i form af et universum, videnskabsdisciplin eller et paradigm (U), er fuldstændig
kommutativ med hvilket som helst andet begreb i den mængde. Konjunktioner og præ-
positioner virker kun være rester af et syntaktisk sprog og kan ikke forbindes med noget
som helst. Det gør ingen forskel om man skriver ”Denkraumschöpfung (X) als Kultur-
funktion (Y )”, ”(Y ) durch (X)” eller ”(X) in (Y )”, men altså hvor (X) og/eller (Y ) = B.
Det handler om at koble begreber i en kristallinsk struktur og at i denne strukturs fortæt-
ning fremmane, levendegøre en ”gestalt” ved en til billeddannelsen svarende metode,
hvorved en kristallinsk struktur dannes. I denne kristallisering spiller foldningerne (alt-
så de få udsagsnord og pronomina) en afgørende rolle i at ’dynamisere’ begreben. Det
er gennem disse foldninger af tekststrengen som en tekststreng tilhørende et paradigms
(U1) omfang kontamineres eller eksalteres af et andet paradigms omfang (U2) og vi får en
tekstmasse, hvis betydning genereres, varieres og fortættes i følgende (skematiske) form
(se fig. 10):
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Ill. 10: Warburgiansk skrivemaskine.

Fordelerne ved et moment som dette, er at vi får et tydeligere billede af Warburgs
skrimæssige maskinerum. Vi ser nu begrebskoglomeraten, som består af et set lige
gyldige og udskielige tekststrenge hørende til et paradigm (U), som ved en foldning
dynamiseres af et andet paradigms begrebsinventar. Disse tekststrenge, eller begrebs-
knuder, (B) kan anskues som drejbare hjul (enhver tekststreng er udskielig med en-
hver anden tekststreng hørende til samme begrebsmængde). Man kan således forestille
sig tekststrengerne som egerne i et fastmonteret hjul. Bag dette hjul er monteret et større,
bevægeligt hjul, hvor præpositioner og konjunktioner (R) befinder sig (dette hjul synes
dog ikke at være strengt nødvendigt). Bagved dette hjul, befinder sig i sin tur etudskieligt
hjul med et begrænset set af tekststrenge (Y ) der alle relaterer sig til det faste hjuls tekst-
strenge.Man kan endvidere forestille sig et yderlige et bevægeligt hjul – som ikke behøver
være udskieligt – bestående af et, relativt ligegyldigt, set af almindelige udsagnsord (Z),
fortrinsvis konstruktioner med hjælpeverber.

Et sådant hjul, rota, er ingen ny opfindelse. Formentlig er den lige så gammel som
skrien selv. Under hele menneskehedens skrihistorie har den båret et utopisk løe
om skriens identitet med verlden i kra af tanken i en symbolsk kæde af identitetsre-
lationer mellem skri (tegn), tanke (forstillingsevne) og kunnen (teknik, kunst); et løe
om skriens fysiske virkeliggørelse og virkeligheden begribelig som skri. I nyere tid er
det Jorge Luis Borges som har været mest optagen af dette aspekt af skri, og da i særde-
leshed i sin spekulative essay ”Lamáquina de penser de Raimundo Lulio”, Raymund Lulls
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tænkningsmaskine fra 1937.101 Raymundus Lullius, eller Rámon Llull (c.1235–c.1315),
udviklede i flere af sine skrier en temmelig kompliceret arsmagna, somnetop fungerede
gennem at begreber af forskellige diskurser kunde kombineres med attributer gennem et
system af bevægelige hjul (rota) over et fast hjul. Man antog under flere århundreder at
Lulls ars magna var en slags magi eller alkymi, hvorfor den tilsvarende kun blev kom-
menteret i de kredse, men under nyere tid er man blevet opmærksom på, at snarere end
magi, er den beslægtet med Leibniz kombinatorik, og derved rammer lige ind i comput-
erteknologiens binære logik.

Ill. 11: Den tænkningsmaskinelle grundfigur hos Raymundus Lull. Ars magna gener-
alis et vltima quarūcunque artium [et] scientiarum ... Lyon: per Iacobum Marechal ...

sumptibus vero Simonis Vincent ... 1517, f. 1v.

Warburg virker overhovedet ikke have kendt til Lulls store kunst, hvilket måske ikke
er så bemærkelsesværdigt, da det først var under de sidste år, som Warburg i alt højere
grad begyndte interessere sig for de hermetiske kilder til sit projekt, som kom ind i hans
synsfeltmed den betydelse somde astrologiske referenser fik i hans arbejde, følgende såv-
el Italienische Kunst und Internationale Astrologie ... somHeidnisch-antikeWeissagung im
Wort und Bild .... Men det er heller ingen tilfældighed at Frances A. Yates, som hade vir-
ket ved Warburg Institute allerede siden midten af 1930’erne, i sine mange idéhistoriske
undersøgninger af mnemosyne-begrebet og dets beslægtede ars memoria, fra midten af
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1950’erne og fremeer, alt mere intensivt, og som en af de første, systematisk begyndte
at studere Lulls ars magna, først med ”e Art of Lull” (1957), ”Ramon Lull and John
Scotus Erigena” (1960) og kapitlet ”Lullism” i e Art of Memory (1966).

Men Warburg sad nu ikke og klippede cirkler og monterede dem sammen med et
gem eller lignende for at de kunde rotere i forhold til hinanden. Han skrev kartoteks-
kort. Mange kartotekskort. Også hans upublicerede ’tekster’, som eksempelvis Grundbe-
griffe, udgør i grunden en sammenklæbning af en række (numrerede og linieadskilte)
’kartotekskort’ til hvilket han måske tænkte sig addere udsagnsord og en tekstuel syn-
taks, for at på den måde forme en tekst. I det henseende minder Warburg mindre om
Portheim end om (en mislykket) Moser og Luhmann: kartoteket – Warburgs texticulæ –
udgør tekststrenge for en fremtidig tekst.

Nu, min, medgives, spekulative tese er, at Warburgs tekstmaskine kun kan anskues
som ’mislykket’, hvis man sætter Mosers og Luhmanns bibliometriska målestok op mod
den, altså vurderer maskinens produktivitet i forhold til hvor mange fremtidige tekster
den har kunnet producere. Hypotesen er her i stedet, at Warburg ikke designede sin
maskine for at producere fremtidige – potentielle – tekster, men en prognostisk skri,
et skrisprog der beskriver fremtiden. Kartotekskortens skri er uden udsagnsord, fordi
de er implicit formulerede i før-fremtid, som konstruktioner af fremtidens tilstedeværelse
i fortiden. Med ”mnemosyne” forståes altså ikke et erindringsarbejde, men en allerede
formuleret prognostik: en ”stjernehimmel”, et verdens- eller skæbnekort. Warburgs tek-
stuelle krise er således ikke kommet ud af det blå, men ganske præcist fra selve det emne
som han sætter sig for at undersøge og som præger hans forfatterskab fra og med Ital-
ienische Kunst und Internationale Astrologi im Palazzo Schifanoia og Heidnisch-Antike
Weissagung im Wort und Bild zu Luthers Zeiten, nemlig idéen om en transcendentalt
styrende princip (astrologien) som indeholder nøglen til skæbnen og meningen med det
hele. Symptomet er her, at han vender sig til sit emne (hermetiken, astrologien, prog-
nostiken etc.), netop fordi dette emne indeholder et erkendelsesteoretisk løe som han
ikke længere kan se ”en snæver kunsthistorie” virkeliggøre. Dette svarer derimod til det
naturvidenskabelige videnskabsideal, at en teses validitet først og fremmest er givet af
dens evne til at forudsige. Warburgs projekt er i den forstand en prognostisk kulturviden-
skab
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Ill. 12: Warburgs kartoteksaggregat.

Prognostik

I denne prognostiske videnskabsambition, en ambition Warburg selv aldrig ville med-
give, hvis han ville være blevet spurgt, men på den anden side heller aldrig ville benægte,
ligger hele den epistemologiske strid om Warburgs metode. Dels så kaster den lys over
de meget akribiske kildestudier, den filologiske stringens og det brede afsøgningsfelt for
kilder (ud over de gængs, også frimærker, flyveblade, aviser ...). Men den kaster også
et lys over forskerens personlige kamp med sit stof, med Solmitz ord, hvor ”planet- og
billedforestillinger forvandler sig til virkelige dæmoner”, dvs. at forskeren kommer til at
fremmane, altså ikke kun i metaforisk forstand levendegøre, fortidens dynamikker eller
kraer, som en slagsmagus, netop i sine bevægelige cirkler, i sit rota, i sit bipolært laddede
bibliotek, i sit arkivaggregat bedrivende en slags chartomantik med konstellationer af
kartotekskort og fotografiske reproduktioner.

Denne indsigt, og fælde, er for Warburg sammenfaldende med hans tekstkrise. Kon-
klusionen af Heidnisch-antike Weissagung im Wort und Bild er, med Gertrud Bings ord,
”at de astrologiske billeder fungerede styrende for alle menneskers begær eer at finde
deres rolle i verdensrummet – sich im Weltall zu orientieren. Men hemmeligheden ved
deres magt var så beskaffet, at også reformatørerne, i Warburgs optik bevidsthedens fri-
hedskæmper, var gået i deres fælde. Warburgs svar var at vi er blevet udstyrede med
et ambivalent arv. Selv den klassiske antik var blevet fanget i en penduleren mellem en
olympisk og en demonisk verdenssyn. De astrologiske billeder havde været behjælpelige
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med at bygge op et ordnet kosmos, for at anskue universum med distance, men på den
anden side så var de steget ned fra himmelen for at blive til tyranner i vores daglige liv”.102

Warburg er altså fuld klar over, at han, i sin videnskabssyn, reproducerer Luthers,
Melanchtons og de andre reformatørers dobbelte bevægelse: på den ene side en dis-
tanceskabende oplysning og frisættelse af rationalitet, på den anden side en bevidst laden-
sig-fange i de til jorden faldne dæmoners fælde, som er oplysningens pris. Dette, tror jeg,
snarere en nervesammenbrudet eller den manglende koncentrationsevne, udgører den
egentlige grund til Warburgs tekstuelle krise. Da teksten, den videnskabelige tekst, kun
kan formulere det første moment, men aldrig det andet, vil den altid komme til korte.
Det er derimod noget billedet kan, og det var netop – i Warburgs optik – det Sassetti,
Botticelli, Ghirlandaio, men også Rogier, Rembrandt og Manet evnede. Problemet for
Warburg blev således – og deri ligger den fælde som også han bevidst gik ind i – at i
skri beskrive den dynamik, som er på færde i billeder. Det er patosformlens problem:
hvordan gøre skrien kommunikativ for det ”bevægede liv”? Patosformlen stiller altså
et andet krav til skrien, som ligger helt udenfor den videnskabelige teksts deskriptive
karakter, nemlig at fremskrive og indskrive dette bevægede liv, at fremmane en prognos-
tisk ånd, som netop ikke er historiens engel, såsom Benjamin forestiller sig den, men en
Sehertypus. En sådan skri må dels være bevæget at sit objekt, men den må også fungere
bevægende for sin læser, der netop holder den i sit greb for at danne begreber. Vi ville
kunne sige: en affektiv skri, men lige så godt en affekteret og rørende skri.

Sehertypen udgjorte Warburgs sidste videnskabsteoretiske fokus. Det var selve for-
målet med de Burckhardt-Übungen han holdt, sammen med en gruppe seminarister fra
Hamburgs Universitet, 1927–28 og hvis eksoteriske – altså universitetstilvendte – ærinde
vedrørte en studie af Burckhardts kulturteori og forfatterskab, men hvis ”egentlige eso-
teriske titel” – for at parafrasere Warburg – udgjorte en videnskabsteoretisk hypotese om
forskeren som augur. Warburg holder sig her slet ikke for god til at bruge begreber om
Burckhardts arbejder, som på ingenmåder ligger i skyggen af dem, som jeg her har brugt
om Warburg, hvilket for mig at se indikerer at vi ikke kun har med en metaforik at gøre,
men derimod en, i Warburgs optik, håndgribelig beskrivelse af det kulturvidenskabelige
arbejdes væsen. Det heder, indledningsvis, om Burckhardts forskning:

Burckhardt praktiserede sin nekromanti bevidst og med åbne øjne; derigennem
kom gestalterne op til ham, for alvorligt at true ham. Han lykkedes at undgå disse

50



trussler i det at han havde bygget sig et observatorium (Seherturm). Hans seerkunst
er Lynkeus. Han sidder i sit observatorium og taler ... han var og blev en oplysnings-
mand, som dog ikke ville være andet end en simpel lærer.103

Ordet ”nekromanti”, altså prognostik ved hjælp af de dødes ånder, er her brugt om-
hyggeligt, og ikke kun metaforisk. Begrebet gentages et antal gange i Warburgs senere
noter. I dagbogenpræciseres det, på elementærwarburgsk, at ”hvid nekromanti=historisk
verdensanskuelse”,104 (X1 ∈ U1 = Y1 ∈ U2) eller (B ∈ U1 = B′ ∈ U2), altså at
den ”hvide nekromantik” er blevet dynamiseret til et kulturvidenskabeligt objekt på den
måde, at kulturvidenskabelige nekromanti på den ene side skelner sig från den ”sorte”,
gennem at dets medium er de historiske kilder og dokumenter; men denne hvide nekro-
manti skelner sig, på den anden side, også fra de gængse humanvidenskaber, dels fordi,
at ved forskerens griben af dokumentet, så bliver dets data bevæget og begynder selv at
bevæge: deraf de ”gestalter” som ”temmelig alvorligt truede” Burckhardt, og som på en
eller anden måde bliver rystet frem fra deres støvede søvn, men fremforalt fordi dets
formål er af prognostisk art, at fremsige forudsigelser. I Grundbegriffe bliver det præcis-
eret helt eksplicit som en kiasme i forhold til den foregående: ”videnskab som profeti”,105

(X2 ∈ U2 R Y2 ∈ U1). Eersom også denne tekststreng refererer til, for os ukendte, men
i nærheden af ’magisk praktik’ (U1) og ’kulturvidenskab’ (U2) lokaliserbare paradigm, så
serman let, at x∗y R y∗x ∀ x, y ∈ U1,U2, dvs. ikke kun er ”historisk verdensanskulese”
(identisk med, gennem, som, ...) ”videnskab”, men også ”hvid nekromantik” og ”profeti”.
Endvidere ser vi også, at der i Warburgs optik, findes et set begreber, der såvel tilhører
’magisk praktik’ (U1), som ’kulturvidenskab’ (U2), altså et – formentlig også for Warburg
ukendt – paradigm, hvor Uα = U1 ∩ U2. Jeg tror, at det er eksistensen af dette Uα, der
ledde Agamben til den prægnante karakteristik af Warburgs metode, som en ”videnskab
uden navn”.

Om Nietzsche, som i kulturteoretisk nekromanti og prognostik bliver stillet op som
jævnførelsesobjekt ved siden af Burckhardt, hedder det derimod:

... Hvilken seertype er Nietzsche? Han er typen af en nabi, de gamle [muslimske]
profeter, som løber rundt på gaderne, river sønder sit tøj, udbasunerer klageråb, og
som måske leder et følge bagved sig. Hans oprindelige gestus er lederens med sin
thyrsosstav, med hvilken han tvinger alle til at følge ham. Deraf hans bemærkninger
til dansen. I dette grænseområde mellem romanism og germanism sammenfalder
de oldgamle seertyper hos Jacob Burckhardt og Nietzsche ”.106
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Men det er altså ikke sådan, at Nietzsche svarer til en dionysisk-ekstatisk og Burck-
hardt til en apollinsk-kontemplativ seertype; de er derimod bægge opspændt i samme
bipolære strømkreds af modsatrettede kraer som Warburg selv så sig opspændt i. For-
skellen er, at Nietzsche bukkede under af de gestalter som han manede frem ur histo-
rien, hvor Burckhardt oplyst og med åbne øjne evnede at holde deres livstruende kraer
fra livet i sit observatorium. Det er for mig at se ingen tvivl om, at Warburg, i Burck-
hardts Seherturm, så et billede på hvad for en bygning K.B.W. var. Biblioteket og de øvrige
’nekromantiske’, altså for-fremtidsrettede, aktiviteter, havde til formål at producere prog-
nostiske udsagn om menneskets skæbne og kulturens lovmæssigheder, hvilket blot er en
anden måde at sige, sich im Weltall zu orientieren. De kropssproglige Engramme, som
knytter sig til teorien om patosformlerne – med alt hvad det indebærer for Warburgs
kulturteori – er altså at anskue som kulturvidenskabens form for orakelsprog: ”Orakel-
sprogets erstattning gennem de kropssproglige engrammer”, som det hedder i en note
dateret den 24. juli 1928 i Grundbegriffe.107

X Der Ersatz des Orakelspruchs
R durch
Y die Gebärdensprachliche Engramme

(11)

Svarende fuldstændigt til ”Det eskatologisk-profetiskes omvandling til det videnska-
belige forud-beregnende element”:108

X Die Umwandlung des eschatologisch-prophetischen
R in
Y das wissenschaftlich voraus berechnende Element

(12)

En sådan videnskabsteoretisk hypotese vil naturligvis få dramatiske konsekvenser for
det videnskabelige sprog. At Warburgs tekstkrise er en epistemologisk krise, som yttrer
sig i umuligheden af en syntaktisk sammenhængende tekst, og som derfor må orientere
sig mod et andet skriparadigm, synes også en note fra Grundbegriffe, dateret den 29.
maj 1929 at bekræe. Der hedder det, ”Grundbegreb (Urworte) fra et orfisk-ekstatisk
kropssprogs formlære”:109
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X Urworte
R aus
Y der Formenlehre einer orphischen ekstatischen Gebär-

densprache

(13)

Warburgs genopstandelse og symbolsk form

Dette forhold, at teksten er opløst til rekombinerbare tekststrenge, er ikke begrænset til
et videnskabeligt produktionsapparat, men er et aspekt af en senmoderne kultur som,
i min optik, med lige dele drastisk generalisering som perspektivisk overblik, er bedst
beskrevet af Lev Manovich i hans essay e Database as Symbolic Form.110 Titlen på
Manovich essay alluderer ganske bevidst til Erwin Panofskys ”Die Perspektive als Sym-
bolische Form”,111 en tekst som på mange måder skubbede Friedrich eodor Vischers,
Ernst Cassirers og Aby Warburgs mange undersøgelser omkring symbolet i baggrunden
med sit radikale og formelt funderede fokusski. Når Panofsky identifierede perspektivet
som den grundlæggende symbolske form fra tidigmodern tid og fremeer, så var kon-
sekvensen ikke kun at beskueren blev indskrivet som et subjekt i verden der definierede
distributionen af objekter på billedplanet. Etableringen af den perspektiviske apparat trak
desuden en række billedinterne kausaliteter med sig. Udeer en vektor etablerer sig en
narrativitet langs med billedets horisontale akse (et ’før’ og et ’eer billedet’), udeer
en anden vektor etablerar sig baggrund, mellemgrund og forgrund i et kausalt forhold
til hinanden (typisk med baggrund som betingelse for mellemgrunden og forgrunden,
men det omvendte kan også gøre sig gældende, så som Svetlana Alpers viste med sin
prægnante analyse av Caravaggios Judith Dekapiterende Holofernes), og udeer en tredje
vektor en niveaudeling af billedtegnets semantik som Panofsky selv, i en anden også im-
plicit mod Warburg polemiserende tekst, ”Iconology and Iconography”, betegnede med
begreben index, ikon og symbol, der forholder sig til hinanden som en tretrinsraket.

Tesen i Manovich tekst er kort fortalt, og ikke helt ulig Jean-François Lyotards teori
om de store fortællingers svækkede tiltrækningskra i det postmoderne, at databasens
primært paradigmatiske eller ’collage-agtige’ måde at strukturere stoffet på i den digi-
tale kultur har overtaget den tidligere syntagmatiske strukturerede narrativ (der er ingen
modsætning her, men et spørgsmål om det styrende princip: ’symbolsk form’).Manovich
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eksemplifierer sin tese først og fremmest med den sovjet-russiske dokumentarfilmeren
Dziga Vertov, hvis metode, i særdeleshed Kino-Glaz (1924) og Cheloveks kinopparatom
(1929), for Manovich, fungerer præfigurerende søgemaskiner, internettet, computerspil,
... kort sagt alle kulturelle fænomener i den digitale tidsalder. For mig at se, så præsenter-
er Manovich hypotese sig som en stærk forklaringsmodel til den mindst sagt bemærkel-
seværdige genopstandelse somWarburgs senarbejde har erfaret under de seneste snes år.
I Warburgs tilfælde handler det formentlig ikke kun om vanskelighederene ved kunst-
historiens store fortælling, hvis ’sammenbrud’ er blevet mere og mere akut i løbet af
1990’erne,menmåske snarere om selve den videnskabligemeddelelsesforms – detmono-
grafiske arbejdes eller den videnskabelige artikels – irrelevans; at det egentlige arbejde,
den egentlige vidensproduktion, foregår et ganske andet sted. Det er i afsøgningen af
dette andet sted, som Warburgs Mnemosyneatlas og det dertil forbundne arbejde med
arkiv, kartotek, billedplanscher og tekst skriver sig ind. Autoriteten som altid bliver hevet
frem i dette sammenhæng er naturligvis Walter Benjamin, der i Einbahnstraße fra 1928
skrev: ”Med kartoteket bibringes erøvringen af den tredimensionale skri, det vil sige en
overraskende kontrapunkt til skriens tredimensionalitet i dets oprindelse som rune eller
knudeskri”, og dette udvikles umiddelbart eer til en kort parantetisk videnskabsteo-
retisk bemærkning: ”I dag er bogen, som den aktuelle videnskabelige produktionsmåde
viser, allerede en antikveret formidling mellem to forskellige kartotekssystemer. i alt
væsentligt befinder sig i den forskers kartotek, som forfattede den, og den lærde, som,
ved studien af den, assimilerer den til sit eget kartotek”.112 Den ene forsker bygger op en
narrativ – paradigmatisk og collageagtigt – fra sit kartotek, blot for at se samme narrativ
’afskriliggjord’, sønderskåret og atomiseret til tekststrenge af sin læsers kartotek.

Warburgs ”sjæledramer” er intimt knyttet til hans uafsluttelige skripraksis, demon-
teringen af den akademiske aandlings syntaks for at rekonfiguere skrien til en ikke-
lineær ’hieroglyfik’.113 Når Panofsky, i Die Perspektive als symbolische Form, indskrev
billedet i en vis affinitet med en tekstuel logik, ved hjælp af perspektivet som syntaktisk
modus, ligger det noget i atWarburg – så som ogsåmange kommentatorer har peget på –
i sin skripraksis, forudgriber en slags billedliggørelse eller en rumliggørelse af skrien,
som vrider den ud af tekstens lineæritet og finalitet. Warburg atomiserer skrien til ’tek-
ststrenge’, der alle indgår i et slags grammatisk-paradigmatisk pre-konfigureret stjerneat-
las, som ”en eneste fysiognomik af alt menneskeligt”, netop som etMnemosyneatlas, hvor
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nøglen til fremtiden, for den historiske forsker, den moderne augur, ligger i historiens
menneskelige spor: ”en verdenshistoriens morfologi”.

Den tekstaffekt som er på færde ved fx dokumenter som Grundbegriffe, tidligmod-
erne håndskrier eller anden ephemeralia, er altså ikke et ’rekonstruktionsbegær’ af en
egentlig tekst, begær eer en tekstetablering, men snarere en retningsløs anskuelse af tek-
stens virtualitet, tekststrengernes rumlige og ikke-virkeliggjorte samtidighed. Det affek-
tivemoment ligger i, at fra positionen af ’læserens’ observatorium (kartotek af tekststren-
ge eller ’ordstjernebilleder’) korrelatere observationer af ’skriverens’ observatorium af
tekststrenge mod den uendelige og uafsluttelige skrihimmel. Den ’videnskab’ vi i givet
tilfælde vil tale om, vil altså ikke kunne måles med bibliometri, eller den akademiske
verdens interne system for at måle tekstflid, med derimod af observationernes evne til at
forudsige menneskehedens fremtidige dramaer på baggrund af historiske dokumenter.
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