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Abstract 
This study aims to explore the visual knowledge organization of Aby Warburg’s Bilderatlas Mnemosyne by trac-
ing some of the essential lines in his thinking and relating these to the conceptualization and realization of the 
atlas project. The image atlas – which at the time of Warburg’s death in 1929 remained unfinished – can be de-
scribed as synoptical and experimental didactic instrument, a monumental work in progress conceived to guide 
art historical thought, which in Warburg’s research expands into a pluridisciplinary field of ”kulturwissenschaft-
licher Bildgeschichte”. 

Within its historical context the Mnemosyne atlas can be seen as an object of critical knowledge, that, in pre-
senting art history as an open and mobile visual structure, evades the universalistic aims of encyclopaedic pro-
jects. Drawing upon Foucault’s archaeological examination of the humanities in The Order of Things and Agam-
ben’s reflection on method – and specifically on the notion of the paradigm – in The Signature of All Things, I 
argue that the Mnemosyne atlas with its non-linear arrangement and associative technique should be read in its 
relation to a pre-encyclopaedic knowledge culture where similarity, kinship and analogy, rather than division, 
taxonomy and binarity, rule the organization of the world and its objects. This allows us to better understand the 
scientific foundations of the atlas and to perceive its ongoing compilation of documents as a systematic proce-
dure. Lastly, the study also emphazises the vicinity between Warburg’s image atlas and his library, both in the 
physical space of his research institute in Hamburg and as a mode of thought.  
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Inledning  

 

Den tyske konsthistorikern och kulturteoretikern Aby Warburgs (1866-1929) 

Bilderatlas Mnemosyne kan betraktas som kulmen av hans forskargärning. 

Warburgs monumentala ”minnesatlas” (Mnemosyne är i den grekiska mytologin 

minnets gudinna), som aldrig hann fullbordas eller publiceras i bokform under hans 

livstid, var tänkt att fungera som ett visuellt kunskapsverktyg, vars juxtaposition av 

bildmaterial skulle öppna upp för nya analogier, tolkningar och synoptiska effekter. 

Arbetet påbörjades 1923, efter en flerårig konvalescens, och fortgick fram till 

Warburgs död 1929. Atlasen – som i sin ”sista” version bestod av ett sextiotal 

planscher på vilka Warburg fäste konstreproduktioner, fotografier och annat 

visuellt (och i viss mån textuellt) material – var ett pågående arbete där element 

togs bort, adderades och arrangerades om.  

Warburg ville lägga grunden till en ny sorts konsthistorisk forskning – eller en 

ny sorts kulturvetenskapligt förankrad bildhistoria – och arbetet med Mnemosyne 

bör ses i relation till det bibliotek och forskningsinstitut, Kulturwissenschaftlichen 

Bibliothek Warburg (K.B.W), som han byggde upp i Hamburg i nära samarbete 

med konsthistorikern Fritz Saxl.1 Saxl har beskrivit atlasprojektet som ett 

grundläggande försök att sammanlänka filosofiska och konst- och bildhistoriska 

perspektiv.2 Som kunskapsverktyg bör Mnemosyne också förstås som en direkt 

utveckling av Warburgs tidigare forskning, trots att den nu inte presenterades på 

akademisk prosa utan i formen av ett omfattande bildmontage. Parallellt med det 

intensiva arbetet med Mnemosyne gav Warburg även föreläsningar, komponerade 

bildserier och konstruerade utställningar, vilket pekar på bildatlasens betydelse som 

en integrerad del i ett större visuellt och didaktiskt program.   

Det primära intresset för Warburgs forskning låg i studiet av antikens 

överlevnad (Nachleben) i den västerländska konstkulturen och var i synnerhet 

centrerat kring de konstnärer som var verksamma i Italien under Quattrocento 

(1400-talet). Begreppet Pathosformel utgör här ett grundläggande koncept som 

Warburg brukar för att identifiera ett slags emotiv laddning i bilder, kopplat till 

                                                 
1 Biblioteket evakuerades till London 1933 och är sedan 1944 en del av London University. 
2 Se Saxls publicerade brev från 1930 i Warburg, A. (2003), Der Bilderatlas Mnemosyne, i Gesammelte 

Schriften, Studienausgabe, Vol. II.I. 2., erg. Aufl., s. XVIII. 
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sådana aspekter som gestik, hållning och kroppsspråk, vilka på ett formelartat, men 

ofta dolt sätt återkommer och transformeras genom historien. Bildhistorikerns blick 

måste därmed riktas också mot det lilla och det till synes insignifikanta, eller som 

Warburg uttrycker det i sitt välkända motto: ”Der liebe Gott steckt im Detail”. 

Mnemosyne-atlasen följer den teoretiska inriktning som stakats ut i tidigare 

arbeten, men låter den grundläggande problemformuleringen kring antika 

uttrycksvärdens (Ausdruckswerte) överlevnad i renässanskonsten fungera som ett 

slags språngbräda för en betydligt vidare kunskapsordnande modell, såväl i 

temporal och spatial som innehållslig mening. Om Warburgs atlas å ena sidan kan 

förstås som en produkt av sin tids historiserande tradition, där studiet av konst 

förankrades som akademisk disciplin och rörde sig bort från rent normativa och 

antikvariska förhållningssätt, söker den å andra sidan – med sin icke-linjära, öppna 

och organiska form – också hitta vägar bortom vetenskapens raka kronologi, 

etablerade utvecklingslinjer och universalistiska anspråk. Den konsthistoriografiska 

betydelsen av Warburgs bildhistoriska atlas och dess bakomliggande teoretiska 

intentioner har avhandlats väl i forskningen, men verkets metodologiska 

implikationer, dess struktur och dess funktion som kritiskt visuellt kunskapsobjekt 

har ägnats betydligt mindre utrymme. Denna uppsats ämnar därför, genom att 

undersöka hur Warburg använder atlastavlorna för att sammanföra och organisera 

bilddokument, utvidga diskussionen om Mnemosynes visuella språk i en vidare 

epistemologisk kontext.   

Tidigare forskning 

 

Aby Warburgs betydelse för den konsthistoriska forskningen har växt de senaste 

decennierna, vilket delvis kan förklaras genom att hans verk har tillgängliggjorts på 

flera språk. Särskilt betydelsefull för Warburgs reception har konsthistorikern 

(tillika den tidigare medarbetaren på Warburginstitutet i London) Ernst Gombrichs 

omfattande biografi från 1970 varit, inte minst genom att presentera tidigare 

opublicerat material.3 Också Der Bilderatlas Mnemosyne specifikt har, framför allt 

på senare år, studerats relativt mycket. Här anges därför främst spår och riktningar i 

forskningsläget. Den forskning som jag grundar mig på i uppsatsen kommer att 

förankras och diskuteras närmare under själva undersökningens gång.  

Att intresset för just Mnemosyne har växt de senaste decennierna kan ses som 

ett tecken på att forskningsklimatet har blivit mer mottagligt för projektets 

teoretiska och metodologiska premisser. Atlasen har analyserats med utgångspunkt 

i bildvetenskapliga, i vid mening konst- och kulturhistoriska, och mediehistoriska 

                                                 
3 Gombrich, E. H (1986), Aby Warburg: an Intellectual Biography [1970]. 
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perspektiv. Särskilt stor vikt har lagts vid Warburgs tecken- och symbolteoretiska 

föresatser. Christopher D. Johnson fördjupar i Metaphor and Aby Warburg’s Atlas 

of Images (2012) diskussionen om metaforens funktion i Warburgs tänkande och 

förhållandet mellan text och bild i atlasen.4 Gällande det mediehistoriska 

perspektivet kan särskilt Philippe-Alain Michauds Aby Warburg et l’image en 

mouvement (1998) nämnas.5  

Warburgs ökade inflytande som kulturteoretiker kan ses i ljuset av Walter 

Benjamins uppsving under samma tid, särskilt genom bägges upptagenhet vid 

minnets sociala funktioner och deras placering av bilden i centrum för 

historiepraktiken. De historiefilosofiska implikationerna i Warburgs bildatlas har 

bland annat studerats av Roland Kany i Mnemosyne als Programm (1987)6 och av 

den franske filosofen och konsthistorikern Georges Didi-Huberman i ett flertal 

böcker. Mnemosyne fokuseras särskilt i Didi-Hubermans Atlas ou le gai savoir 

inquiet från 2011, där han positionerar sig dels mot läsningar som bortser från, eller 

reducerar, projektets vetenskapliga grunder, dels mot – i synnerhet Gombrichs – 

tendenser att räta ut de obestämbara dragen i Mnemosyne-atlasen genom att alltför 

ensidigt inrätta den i en positivistisk vetenskapstradition och betrakta den som ett 

förvisso ofullständigt, men till sitt syfte ändå enhetligt system. I stället är det, menar 

Didi-Huberman, själva samverkan mellan det estetiska och epistemiska som 

utmärker Warburgs atlasprojekt. Didi-Hubermans sensibilitet för Mnemosynes 

sammansatta natur som kunskapsobjekt fungerar som en värdefull vägledning i 

uppsatsen.7  

På svenska bör Joacim Sprungs avhandling Bildatlas, åskådning och 

reproduktion: Aby Warburgs Mnemosyne-atlas och visualiseringen av 

Konsthistoria kring 1800/1900 från 2011 lyftas fram. Sprung studerar Mnemosyne 

ur ett konsthistoriografiskt perspektiv, genom att närma sig atlasen inte som ett 

enskilt verk utan som en del i ett vidare bildpedagogiskt projekt. Fokus i Sprungs 

avhandling ligger därmed på bildatlasens funktion som vetenskaplig produkt och 

som förevisningsmaterial. Härigenom distanserar han sig från en, kanske framför 

allt tidigare, vanligt förekommande beskrivning av Mnemosyne som en 

konsthistoria utan ord; en beskrivning som tenderar att förminska bildatlasens 

betydelse till ett konstnärligt montage eller collage.8 Tillsammans med Ulrich 

Kellers tidigare artikel ”Visual Difference: Picture Atlases from Winckelmann to 

                                                 
4 Johnson, C. D. (2012), Memory, Metaphor, and Aby Warburg’s Atlas of Images. 
5 I uppsatsen refereras till den engelskspråkiga översättningen Michaud, P-A. (2007), Aby Warburg and the 

Image in Motion.  
6 Kany, R. (1987), Mnemosyne als Programm: Geshichte, Erinnerung und die Andacht zum Unbedeutenden 

im Werk von Usener, Warburg und Benjamin. 
7 Se Didi-Huberman, G. (2011), Atlas ou le gai savoir inquiet; Didi-Huberman, G. (2002), L’image sur-

vivante: histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg. 
8 Sprung, J. (2011), Bildatlas, åskådning och reproduktion: Aby Warburgs Mnemosyne-atlas och 

visualiseringen av konsthistoria kring 1800/1900, s. 3 f. 
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Warburg and the Rise of Art History” (2001) bidrar Sprungs avhandling till att 

historiskt placera Warburgs bildatlas i relation till andra, konsthistoriska bildverk.9 

Nämnas bör även Pieter van Huisstedes avhandling (på nederländska) från 1992 

som behandlar Mnemosynes proveniens och utvecklingsstadier.10 Föreliggande 

uppsats stödjer sig dock huvudsakligen på Sprungs fördjupning av den 

tillblivelseprocess som tidigare har lagts fram i Warburgforskningen. 

Utöver Didi-Hubermans och Sprungs texter utgör den tyska litteraturforskaren 

Sigrid Weigels förhållandevis färska artikel ”Epistemology of Wandering, Tree and 

Taxonomy” (2013) en genomgående referenspunkt i arbetet. Weigel läser 

Mnemosyne som en ”post-encyklopedisk atlas”, en alternativ kunskapsordning som 

distanserar sig från de stora encyklopediska projektens universella anspråk. I 

Warburgs bildatlas ser Weigel ett slags rest från en förmodern 

”likhetsepistemologi” där analogiska, associativa kunskapsmodeller ännu inte hade 

fasats ut till förmån för taxonomiska, binära tankesystem.11 Hon grundar sig här på 

de episteme som Foucault tecknar i Les mots et les choses (1966), där han beskriver 

hur likhet (ressemblance) spelade en avgörande roll i västerlandets kunskapskultur 

fram till slutet av 1500-talet, som ett styrande koncept i uttolkningen av texter, i 

organiseringen av symbolspråket, i kunskapen om synliga och icke-synliga ting, 

och i framställningskonsten.12 Om inriktningen i denna uppsats lägger sig nära en 

del av de resonemang som Weigel för i sin artikel, söker jag samtidigt bredda och 

utveckla den teoretiska kopplingen till likhetens betydelse i atlasens komposition 

genom att ytterligare betona det paradigmatiska – bredvidställande – 

förfaringssättet i Mnemosynes organisering av bilddokument.  

Teoretiska utgångspunkter  

 

Genom sitt uttryck och sitt sätt att visuellt presentera konsthistoria trotsar Warburgs 

bildatlas delvis de kronologiska och betydelsemässiga indelningar som styr i dag 

vedertagna kunskapsordnande system. Samtidigt bör bildatlasen inte reduceras till 

ett intuitivt och arbiträrt anti-system. Foucaults arkeologiska undersökning av 

humanvetenskaperna och ordnandet av tingen i Les mots et les choses bidrar i 

uppsatsen till att belysa atlasprojektet ur en idé- och lärdomshistorisk och 

encyklopedisk kontext. I synnerhet redogörelsen för brottet mellan en förmodern 

kunskapskultur driven av ett likhetstänkande och ett modernt ideal av vetenskaplig 

                                                 
9 Keller, U. (2001), ”Visual Difference: Picture Atlases from Winckelmann to Warburg and the Rise of Art 

History”. 
10 Se Huisstede, P. van, (1992), De Mnemosyne beeldatlas van Aby M. Warburg: een laboratorium voor 

bildgeschiedenis.  
11 Weigel, S. (2013), ”Epistemology of Wandering, Tree and Taxonomy”, s. 9. 
12 Foucault, M. (1966), Les mots et les choses: une archéologie des sciences humaines, s. 33. 
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systematik och klassifikation, bildar ett teoretiskt stöd för att bättre förstå 

Mnemosynes epistemologiska fundament och position i sin samtid.  

För att fördjupa synen på verkets strukturella tillvägagångssätt och dess 

funktion som kritiskt kunskapsprojekt stödjer jag mig vidare på den italienske 

filosofen och Warburgkännaren Giorgio Agambens diskussion av 

paradigmbegreppet i Signatura rerum: Sul metodo (2008).13 Agamben avser här 

inte begreppets gängse innebörd som ett visst vetenskapligt mönster eller en 

världsbild, utan skärskådar en äldre, aristotelisk definition av paradigm i betydelsen 

av exempel. Metodologiskt utgör paradigmet i denna mening en tredje rörelse vid 

sidan av deduktionen (som rör sig från det universella till det enskilda) och 

induktionen (som rör sig från det enskilda till det universella), genom att analogiskt 

förflytta sig mellan det enskilda och det enskilda.14 Agambens reflektion över 

paradigmet som koncept kan vidga förståelsen av hur den sammanlänkande, 

rumsliga strukturen i Warburgs bildatlas kan läsas ur ett metodologiskt perspektiv.  

Av relevans är även Lorraine Daston och Peter Galisons historiska studie av 

den moderna vetenskapliga bildatlasen i Objectivity (2007), som i uppsatsen 

används för att betrakta Warburgs atlasprojekt i ljuset av seendets och 

objektivitetens vetenskapshistoria. Daston och Galison urskiljer i sin bok en 

utveckling från upplysningsnaturalisternas spekulativa sanningsanspråk, till 1800-

talets strävan efter mekanisk objektivitet, vidare till det tidiga 1900-talets 

dialektiska rörelse mot ett ”skolat omdöme”.15 Deras genealogiska studie av den 

vetenskapliga bildatlasens epistemologi kan belysa de både subjektiva och 

objektiva krafter som sätts i spel i Mnemosyne. 

Syfte och frågeställningar 

 

Uppsatsens grundläggande syfte ligger i att studera Warburgs bildatlas Mnemosyne 

som en modell för visuell kunskapsorganisation och som ett verktyg för kritisk 

kunskap. Utgångspunkten är att bildatlasens själva praktik som vetenskapligt 

förfaringssätt stimulerar ett analogiskt och associativt tänkande. En central 

problemformulering rör därmed hur sammanförandet av bilddokument kan förstås 

metodologiskt:  

 

Hur använder Warburg atlasen för att visuellt gestalta sina historiefilosofiska 

problem? 

                                                 
13 I uppsatsen refereras den engelskspråkiga översättningen Agamben, G. (2009), The Signature of All 

Things: on Method. 
14 Agamben, G. (2009), The Signature of All Things: On Method, s. 18 f.  
15 Daston, L, Galison, P (2010), Objectivity [2007]. 
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Vilka slags principer vägleder bildernas organisation i atlasen?  

Vilken roll spelar bilden som kunskapsdokument?  

 

För att besvara dessa frågor läggs vikt vid verkets både historiskt och 

epistemologiskt mångtydiga hemvist.  

Material och metod  

 

Warburg planerade att publicera sin atlas i en tredelad volym, där bildmaterialet 

skulle samlas i ett band och extensiva textkommentarer skulle bilda två 

efterföljande band. Vid hans död saknades dock såväl färdiga bildtexter som 

textkommentarer. De enda enhetliga texterna var passager som han hade dikterat 

för medarbetaren Gertrud Bing. Utöver dessa fanns också många mindre 

koherenta anteckningar som berörde planeringen av tavlorna och prövade titlar för 

olika sektioner.16 Bings roll som medhjälpare samt hennes ihärdiga arbete med att 

strukturera och bringa reda i Warburgs efterlämnade kommentarer till atlasen gör 

att det publicerade verkets textuella inramning med titlar och bildtexter bör 

betraktas som ett kollektivt arbete.  

Primärmaterialet till denna uppsats utgörs av den senaste utgåvan av 

Warburgs Bilderatlas Mnemosyne från 2000 (Akademie Verlag, omtryckt 2003 

och 2008), vilken utöver att inbegripa Warburgs tidigare opublicerade inledning 

också har identifierat samtliga bilder och lagt till de överskrifter som Warburg 

tillsammans med Bing utarbetade till varje tavla. Martin Warnke, redaktören till 

den aktuella utgåvan, betonar att de läsningar och tolkningsvägar som däri 

presenteras är att betrakta som förslag som i största möjliga mån söker följa spåren 

i Warburgs tänkande.17 Att det, vid sidan av Warburgs textinledning, saknas en 

tydlig programskrift för atlasen innebär givetvis vissa svårigheter. Huruvida hans 

planer på en tredelad volym överhuvudtaget hade gått att genomföra på ett, för 

honom, tillfredställande vis går endast att spekulera i, och bildatlasens kortare 

inledningstext uppehåller sig mer vid verkets teoretiska ramverk än vid dess 

konstruktion och tillvägagångssätt. 

Warburgs samlade forskargärning (texter, essäer, föreläsningar med mera) 

publicerades postumt 1932 under titeln Die Erneuerung der heidnischen Antike. 

Flera av dessa texter bidrar till att förankra Warburgs historiefilosofiska 

perspektiv och kommer att refereras löpande genom uppsatsen.18 Som en pendang 

                                                 
16 Gombrich, s. 283. 
17 Se ”Editorische Vorbemerkungen” i Warburg, A. (2003), Der Bilderatlas Mnemosyne, s. VII-X. 
18 I uppsatsen refereras den engelskspråkiga översättningen Warburg, A. (1999), The Renewal of Pagan 

Antiquity. 
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till den tidigare publikationen av Der Bilderatlas Mnemosyne utgavs 2012 

samlingsvolymen Bilderreihen und Ausstellungen, vilken samlar de bild- och 

utställningsserier som Warburg komponerade parallellt med sin atlas.19 

Släktskapet mellan dessa med varandra samtida arbeten har tidigare förtjänstfullt 

studerats i Sprungs avhandling, och tjänar genom den föreliggande publikationen 

på att undersökas vidare, men en sådan ansats ligger dessvärre utanför denna 

uppsats begränsade ramar. Även den omfattande dagbok som fördes på 

Warburgbiblioteket (publicerad 2001) kan erbjuda material relevant för denna 

uppsats innehåll. 20 Jag har dock av tids- och utrymmesskäl valt att i stället 

väsentligen grunda mig på sekundärlitteratur av forskare som har haft direkt 

tillgång till institutets rika arkivmaterial. Sekundärlitteraturen får därmed en 

särskild tyngd i studien. 

 Eftersom uppsatsen fokuserar på bildatlasen som kunskapsdokument, 

tankebygge och visuell komposition görs ingen regelrätt, linjär genomgång av 

Mnemosynes konsthistoriska innehåll och narrativ. Snarare vill jag, med 

utgångspunkt i de problem som presenterats ovan, ta ett helhetsgrepp över 

bildatlasens epistemologi och konstruktion, vilket fördjupas genom illustrativa 

nedslag och exempel. Uppsatsen har inte utarbetats enligt någon strikt 

metodologisk modell, utan form och tematisk indelning har i hög grad 

utkristalliserats under genomgången och tolkningen av primär- och 

sekundärmaterialet. Dispositionen är som följer: Warburgs positionering inom den 

konsthistoriska vetenskapstraditionen – som är nödvändig att få ett grepp om för att 

förstå bildatlasens premisser – ägnas framför allt utrymme i uppsatsens första 

kapitel, som också fungerar som en vägledande teoretisk bakgrund till de två 

efterföljande. I det andra kapitlet görs en ansats till strukturell analys av 

Mnemosyne-atlasen genom att studera verkets organisering av kunskap ur ett 

historiskt och kritiskt perspektiv. Det tredje kapitlet, slutligen, fokuserar på atlasen 

som visuellt (och plastiskt) studieobjekt och som dokumentsamling. Här 

återkommer, och fördjupas, många av de resonemang som dittills har förts fram. 

 

Mnemosynes versioner 

 

Även om jag i denna uppsats inte kommer att studera den editionsfilologiska 

utvecklingen i Warburgs arbete med atlasprojektet – för detta kan Sprungs 

avhandling konsulteras – kan en kortare kommentar vara nödvändig. Den bildatlas, 

eller de bildatlaser, som vi i dag har att tillgå är resultatet av olika 

                                                 
19 Warburg, A (2012), Bilderreihen und Ausstellungen, hrsg. von Uwe Fleckner und Isabella Woldt, 

Akademie Verlag.  
20  Warburg, A (2001), Tagebuch der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg, hrsg. von Karen Michels 

und Charlotte Schoell-Glass, Akademie Verlag.  
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rekonstruktionsförsök efter Warburgs bortgång av de nära medarbetarna Bing och 

Saxl samt Gombrich, som började arbeta som forskningsassistent på 

Warburginstitutet efter flytten till London i mitten av 1930-talet. 

Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg (K.B.W) hade en egen fotografisk 

stab vars arbete med att dokumentera atlasens olika utvecklingsstadier eller 

versioner har varit helt avgörande för Mnemosynes bevarande; de ursprungliga 

tygbeklädda pannåer som Warburg fäste sitt bildmaterial på finns i dag inte kvar.21 

Den version som ligger till grund för den senaste (tyska) tryckta utgåvan av 

Mnemosyne, vilken används i denna uppsats, betraktas som den sista och kan 

dateras till september-oktober 1929. Denna sista version benämns A-79serien, 

eftersom den består av tre introduktionstavlor numrerade A-C och efterföljande 

tavlor numrerade 1-79. Det kan noteras att den version som föregick A-79serien är 

mer fragmentariskt strukturerad än sin efterföljare, som grovt sett har en 

kronologisk grundordning.22 Det är alltså rimligt att tänka sig att ett fortsatt arbete 

inte enbart hade utökat bildatlasens omfång, utan även hade bidragit till att 

ytterligare räta ut dess kronologiska rörelse. Men en läsning som tar fasta på den 

linjära systematiken i Mnemosyne blir, som vi kommer att se, endast verkningsfull 

om den också samtidigt studerar de andra, genomkorsande rörelser som orienterar 

atlasens organisation.  

                                                 
21 Sprung, s. 16. 
22 Sprung, s. 17. 
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Kapitel 1: Bild och vetenskap 

Mellan konst- och kulturhistoria 

 

I det här kapitlet ges en bakgrund till frågor och begrepp som på olika sätt 

kommer fördjupas i efterföljande kapitel. Bakgrunden är på inget sätt en 

uttömmande översikt av Warburgs forskningsgärning, utan bör betraktas som en 

ingång. Intresset ligger i denna uppsats inte primärt i Warburgs betydelse som 

teoretiker utan i de historiefilosofiska perspektiv och metodologiska 

tillvägagångssätt som formar hans forskning och i förlängningen bildatlasens 

utseende och uppbyggnad. Georges Didi-Huberman argumenterar i Atlas ou le gai 

savoir inquiet för att Mnemosyne behöver läsas utifrån en ”kunskapskritisk” 

synvinkel.23 I Warburgs atlas möts den visuella formens estetiska paradigm och 

vetandets epistemiska paradigm på ett sätt som kullkastar mönstren för båda. 

Atlasen, menar Didi-Huberman, motsäger sig dels epistemisk renhet genom att 

lyfta det olikartade och mångfaldiga i varje bild, dels estetisk renhet genom 

montageteknikens hybrida form.24  

För att närma sig Mnemosyne som ett kritiskt kunskapsobjekt kan man först 

behöva situera Warburgs vetenskapliga praktik. Intresset för den italienska 

renässansen var i sig inte unikt i den humanistiska akademiska kontext som 

Warburg verkade i. Kurt W. Forster skriver i inledningen till den engelskspråkiga 

utgåvan av Warburgs samlade skrifter, The Renewal of Pagan Antiquity, att 

medan studier i medeltida kultur ofta var motiverade av nationalistiska anspråk 

låg det sena 1800-talets nyvunna intresse för renässansen, som historisk period 

och begrepp, snarare i en längtan efter att undersöka olika levnadssätt och 

konstformer.25 Den schweiziske konst- och kulturhistorikern Jacob Burckhardts 

renässansstudier var av grundläggande betydelse för Warburgs 

forskningsperspektiv. Burckhardt betraktas som en av de främsta 

förgrundsgestalterna för kulturhistorien som ämnesdisciplin genom sin ambition 

                                                 
23 Didi-Huberman (2011), s. 280. 
24 Didi-Huberman (2011), s. 12 f.  
25 Forster, K. W. ”Introduction” i Warburg, A. (1999), The Renewal of Pagan Antiquity, s. 3 f. 
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att beskriva renässansen inte enbart utifrån dess konstnärliga artefakter utan även 

utifrån ett socialt, politiskt och civilisatoriskt perspektiv. Intresset låg i länkarna 

mellan konstverk och människa.26 Som förvaltare av Burckhardts arv skiljer sig 

Warburg kanske främst i sin förståelse av tradition och utveckling. Hos 

Burckhardt behandlades traditionen väsentligen som ett säkert och stabilt arv, 

medan Warburg skulle komma att sätta själva kontinuiteten under lupp. Forster 

betonar hur Warburg försökte röra sig inom den egna kulturens historia som en 

främling, med etnologens distanserade blick. Oväntade, förbryllande element blev 

lika signifikativa som de synbart bekanta.27 Metodologiskt förordade Warburg ett 

filologiskt angreppssätt och största möjliga objektivitet. Studiet av historiska 

textkällor var avgörande för att synliggöra de sociologiska betingelser som hade 

format ett konstverks uppkomst.28 I avhandlingen om Botticelli från 1897 byggde 

Warburg sin analys med hjälp av litterära källor, och textuella element är också 

genomgående närvarande bland bildmaterialet i Mnemosyne.  

Hos Warburg blir renässansen inte den humanismens guldålder som den 

europeiska historieforskningen har skrivit fram, utan en tid av kulturell turbulens 

där skilda idéer och krafter verkar parallellt.29 Warburg förankrar sin förståelse av 

renässansens konst i det centrala uttrycket antikens överlevnad (das Nachleben der 

Antike), vilket implicerar den antik-hellenistiska, hedniska kulturens 

underliggande och fortlöpande historiska inflytande i motsats till idén om ett 

stilistiskt ”återuppvaknande” i 1300- och 1400-talens Italien. Som Forster påpekar 

var Warburg inte ensam om att studera återbruket av antika motiv i senare konst.30 

Det utmärkande ligger snarare i Warburgs vilja att förflytta diskussionen från en 

rådande estetiserande konsthistorisk diskurs till en mångbottnad idéhistorisk nivå. 

Warburg insisterade i sina texter på att renässansens konst internaliserade ett 

motstridigt antikt arv – det ljusa, olympiska och återhållsamma (som präglat vår 

bild av antiken sedan Winckelmann), såväl som det mörka, demoniska och 

extatiska – med stöd i Nietzsches koncept om dualiteten mellan Apollon-Dionysus 

i Tragedins födelse. Dualitetsförhållandet utvecklas i Warburgs forskning vidare 

till studiet av det ambivalenta förhållandet mellan magisk-religiösa och 

matematisk-rationella världsbilder i hjärtat av renässansens humanistiska kultur.  

Ur en disciplinär synvinkel innebar Warburgs problemformuleringar således 

en nödvändig vidgning av ämnets gränser, vilket bör förstås i både innehållslig 

och geografisk mening. Influerad av sina lärare, historikern Karl Lamprecht och 

filologen och religionshistorikern Hermann Usener, sökte Warburg lägga grunden 

för ett kulturvetenskapligt perspektiv på konsthistorien, som därmed öppnar sig 

                                                 
26 Forster i Warburg (1999), s. 10 f. 
27 Forster i Warburg (1999), s. 35 f.  
28 Wedepohl, C. (2009), ”’Wort und Bild’: Aby Warburg als Sprachbildner”, s. 24. 
29 Forster i Warburg (1999), s. 6.  
30 Forster i Warburg (1999), s. 10. 



 15 

mot religionshistorien, antropologin, psykologin och språkforskningen. Som 

Ulrich Raulff framhåller var det hos Usener som Warburg inhämtade förståelsen 

för antikens mytbildning som ett psykologiskt problem; ett problem som kräver ett 

rikt etnografiskt och antropologiskt jämförelsematerial för att kunna lösas.31 Den 

italienske filosofen Tito Vignoli, och i synnerhet verket Mito e scienza (1879), 

utgör här också en betydande inspirationskälla genom att påvisa det 

interdisciplinära tillvägagångssättets nödvändighet för förståelsen av den 

mänskliga existensen.32 Att humanvetenskaperna sedan det sena 1900-talet och 

framåt i hög grad präglas av ett interdisciplinärt tänkande är troligen en 

bidragande anledning till Warburgs ökade anseende de senaste decennierna.  

Warburgs vidhållande av ett integrerat forskningsperspektiv innebar också en 

strävan efter en bredare vetenskap som han, utan att finna en tillfredsställande 

lösning, under sitt liv sökte ge namn och form åt. Giorgio Agamben talar därför, i 

sin välciterade artikel från 1970, om Warburgs ”namnlösa vetenskap”.33 Såväl 

breda benämningar som ”kulturhistoria”, mer svävande benämningar som ”det 

mänskliga uttryckets psykologi” och svårgreppbara benämningar som 

”mellanrummens ikonologi” (Ikonologie des Zwischenraums) förekom i Warburgs 

skrivande.34 Det sistnämnda, ett uttryck som jag att kommer återkomma till, 

används i Warburgs inledningstext till Mnemosyne. Ikonologi, en term som har 

gjort sig känd genom Erwin Panofskys studier, introducerades från början alltså av 

Warburg. Att ikonologin i dag främst förknippas med Panofsky beror troligen på 

att han – förutom att han skrev på engelska – vidareutvecklade, rätade ut och 

schematiserade ett symbolteoretiskt tänkande som hos Warburg förblev relativt 

skissartat. Ett avgörande skäl därtill är, som Agamben understryker, att ikonologin 

hos Warburg inte utgör ett självändamål utan ett medel för synliggörandet av 

större problem. Om den ikonologiska nivån – det sista, och mest djupgående 

steget i Panofskys tredelade bildtolkningsmodell – syftar till tolkningen av bildens 

inneboende meningsinnehåll (dess symboliska värden) genom förståelsen av 

konstverkets kulturhistoriska kontext, ligger målet för Warburgs hermeneutiska 

cirkel snarare i åskådliggörandet av bildens funktion som bärare av kulturers 

komplexa uttryck.35  

Warburgs förståelse av symbolens natur hämtade näring ur den hegelianske 

filosofen Friedrich Vischers skrivande. Vischer menade att förhållandet mellan 

symbol och innebörd var att förstå som ett psykologiskt snarare än logiskt problem, 

eftersom relationen mellan bild och mening är konventionell (traditionsbunden). 

För Warburg innebar Vischers resonemang den centrala lärdomen att kunskap om 

                                                 
31 Se Raulffs efterskrift i Warburg, A. (1991), Ormritualer: en reseskildring, s. 67.  
32 Gombrich, E. H. (1986), Aby Warburg: an Intellectual Biography, s. 68 f. 
33 Agamben, G. (1999), ”Aby Warburg and the Nameless Science”, s. 91. 
34 Agamben (1999), s. 98. 
35 Agamben (1999), s. 98 f. 
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symboler kräver kunskap om hur länken mellan symbol och meningsinnehåll har 

upprättats.36 Av betydelse var även läsningen av Darwins The Expression of 

Emotion in Men and Animals (1872), vars evolutionära teser influerade Warburgs 

förståelse av expressiva uttryck, rörelser och gester i bildkonsten. Darwin brukade 

för övrigt själv ett rikt visuellt material – bestående av bland annat 

konstreproduktioner – som stöd för sina teorier om emotioners ursprung. Liksom 

Warburg var han inte heller främmande för att inkludera litterära källor.37  

Evolutionismen var på 1800-talet under stark framfart och medan Gombrich 

har framhävt Warburgs relation till det evolutionära tänkandet har andra velat 

nyansera bilden.38 Evolutionismen blir, som Silvia Ferretti skriver, svår att förena 

med Warburgs närhet till anti-positivistiska tänkare som Nietzsche och Burkhardt. 

Warburgs skrivande är därtill generellt främmande för de universalistiska och 

dogmatiska drag som återfinns hos en del av tidens positivister och idealister. 39 

Men som Marie-Anne Lescourret hävdar i en nyligen utgiven Warburgbiografi 

ligger Warburgs intresse för Darwins evolutionsteori troligen mindre i en 

tillägnelse av utvecklingstanken som sådan än i en vilja att förstå vissa uttrycks 

beständighet (och förvandling).40 Om Warburgs kulturhistoriska perspektiv 

förutsätter approprieringen av centrala – och potentiellt motsägelsefulla – delar av 

tidens vetenskapliga teoribildning, gjuts dessa influenser i hans verk samman till 

ett, med Ferrettis ord, ”komplext nätverk av historiografiska länkar som varken är 

linjära, kausala, abstrakta eller generaliserande.”41  

 

 

Antikens överlevnad 

 

Pathosformel är ett relativt sent begrepp hos Warburg som kan spåras till hans text 

om Albrecht Dürer och den italienska antiken från 1905, men som tyvärr inte 

definieras eller avgränsas på ett helt tydligt eller uttömmande sätt, vilket i 

efterhand har laddat uttrycket med ett stort tolkningsutrymme.42 Syftet är här inte 

att ringa in eller utreda begreppets exakta innebörd, men en viss förståelse för dess 

användning är relevant för förståelsen av Warburgs historiefilosofiska perspektiv 

och hur dessa präglar hans bildvetenskapliga praktik.   

I texten ”Dürer och den italienska antiken” skriver Warburg om hur 

Winckelmanns neoklassicistiska doktrin om antikens ”stilla storhet” har stått i 

                                                 
36 Gombrich, s. 72-74. 
37 Se Smith, J. (2006), Charles Darwin and Victorian Visual Culture. 
38 Se Gombrich, s. 72-76. 
39 Ferretti, S. (2013), ”Pathosformel et mythe du progrès dans l’œuvre de Warburg”, s. 3.   
40 Lescourret, M-A. (2014), Aby Warburg ou La tentation du regard, s. 303. 
41 Ferretti, s. 3. (Min övers.) 
42 Se Vidal, S. P. (2009), ”Rethinking the Warburgian tradition in the 21st century”, s. 3.  
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vägen för ett noggrant studium av renässansens bildvärld. De italienska 

renässanskonstnärernas återupptäckt och tillägnelse av antika former är lika 

mycket en fråga om gestikens känsloladdade kraft som det är en fråga om 

klassiska, stilla ideal, menar Warburg.43 Vad dessa konstnärer fann i antikens 

konst var ”ytterligheter av gestiska och fysionomiska uttryck, stiliserade i tragisk 

sublimitet.”44 Med utgångspunkt i Dürers teckning Orfeus död (1494) spårar 

Warburg ”antika superlativ av gester” från Nürnberg och bakåt – via Dürers 

influenser från Mantegna och Pollaiuolo – till grekiska vasmålningar i det antika 

Aten.45 Likheten i de temporalt och spatialt skilda framställningar av det 

våldsamma Orfeusmotivet som Warburg tar upp visar på styrkan hos denna, som 

han formulerar det, ”arkeologiskt autentiska Pathosformel”46, vilket kan relateras 

till Gertrud Bings beskrivning av ”patosformler” som synbara uttryck av psykiska 

tillstånd vilka fossilerats i bilderna.47 Orfeusmotivet används i texten således för 

att underbygga två för Warburg grundläggande insikter. Den ena rör betydelsen av 

det dionysiska, det både extatiska och hotfullt mörka, som den neoklassicistiska 

doktrinen tenderade att bortse från i upphöjandet av den antika konstens 

återhållsamhet och stilla storhet. Orfeusmotivets livaktighet under renässansen 

kan inte, menar Warburg, reduceras till frukten av ett rent formellt, stilistiskt 

intresse, utan kräver en kulturhistoriskt förankrad förståelse. Den andra 

grundläggande insikten rör utbytet av konstnärlig kultur i 1400-talets Europa, 

mellan dåtid och samtid och mellan nord och syd, som här illustreras genom 

motivets återkomst och geografiska spridning.  

Lescourret beskriver innebörden av begreppet Pathosformel som den 

”sammansatta bilden av en genom tiderna återkommande reception av 

verkligheten”48. Begreppet, skriver Lescourret vidare, står för ett slags socialiserat 

uttryck; en formel (i form av specifika gester eller muntliga uttryck) har etablerats 

så snart den förstås och upprepas av olika individer i en social miljö.49 Men det går 

inte att inskränka begreppets innebörd till fasta, cirkulerande uttryck. Hos 

Warburg är dessa ”formler” specifikt resultatet av en plågsam, lidande, patetisk 

konfrontation med verkligheten.50 Uttrycket Pathosformel tycks, som Colleen 

Becker påpekar, bära på den dubbla laddningen av häftig, intensiv sinnesrörelse 

och statisk oföränderlighet.51 Härigenom kan begreppet också närmas Warburgs 

                                                 
43 Warburg (1999), s. 553. 
44 Warburg (1999), s. 558. (Min övers.)  
45 Warburg (1999), s. 558. 
46 Warburg (1999), s. 555. 
47 Se Michaud, s. 15. 
48 Lescourret, s. 362. (Min övers.) 
49 Lescourret, s. 362. 
50 Lescourret, s. 362. 
51 Becker, C. (2013), ”Aby Warburg’s Pathosformel as methodological paradigm”, s. 12. 
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nietzscheanska förståelse av dualitetsförhållandet mellan Apollon och Dionysus i 

den antik-grekiska kulturen.  

Trots Warburgs uttalade ointresse för den estetiserande konsthistoriska 

traditionen, och för en upptagenhet vid formella aspekter, understryker Agamben 

att det vore felaktigt att tro att Warburgs inställning kom ur ett rent lärt och 

antikvariskt sätt att närma sig konstverket, eller ur en likgiltighet inför 

konstverkets formella kvaliteter. Tvärtom menar Agamben att Warburgs ihärdiga 

besatthet av bilders verkan visar att han i själva verket var högst mottaglig för 

”formella värden”, men att dessa i sig aldrig var tillräckliga:  

A concept such as Pathosformel, which designates an indissoluble intertwining of an emotion-
al charge and an iconographic formula in which it is impossible to distinguish between form 
and content, suffices to demonstrate that Warburg’s thought cannot in any sense be interpreted 
in terms of such inauthentic oppositions as those between form and content and between the 
history of styles and the history of culture.52 

 

Gombrich för en liknande argumentation när han framhåller att Warburg använde 

den ikonografiska tolkningen främst som en pedagogisk poäng för att påvisa ett 

temas eller ett motivs olika framställning. Han kunde referera till sin praktik som 

”ikonologi”, men hans ikonologi var då inte studiet av komplexa emblem och 

allegorier, utan snarare interaktionen av form och innehåll i krocken mellan 

traditioner. Därför, menar Gombrich, är det vanskligt att låta Warburg 

representera skiftet från formell analys till ikonografisk tolkning inom 

konsthistorisk forskning.53 Att Warburg vill förmedla ett antropologiskt snarare än 

estetiskt perspektiv på konsthistorien beror på att det konstnärliga utövandet hos 

honom alltid ses som ett uttryck för ett förhållningssätt till världen. Konstutövning 

förstås som en mental aktivitet utformad för att behärska omvärlden.54 Warburg 

var, som Agamben betonar, mindre intresserad av att finna lösningar än av att 

formulera nya problem. Den ikonografiska analysen, identifieringen av ämnen och 

källor, var aldrig ett mål i sig utan snarare ett medel för gestaltningen av problem 

av både historisk och etisk karaktär:55 

The theme of the “posthumous life” of pagan culture that defines a main line in Warburg’s 
thought makes sense only within this broader horizon, in which the stylistic and formal solu-
tions at times adopted by artists appear as ethical decisions of individuals and epochs regard-
ing the inheritance of the past. Only from this perspective does the interpretation of a histori-
cal problem also show itself as a “diagnosis of Western man” in his battle to overcome his 
own contradictions and to find his vital dwelling place between the old and the new.56 

 

 

                                                 
52 Agamben (1999), s. 90. 
53 Gonbrich, s. 312 f. 
54 Gombrich, s. 78. 
55 Agamben (1999), s. 92. 
56 Agamben (1999), s. 93. 
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Bildens vandringsvägar 

 

Innebörden av den antika världens inverkan på den tidiga renässansens konstkultur 

blev en fråga av grundläggande och bestående betydelse för Warburgs forskning. 

Bilden av den italienska högrenässansen som det upphöjda resultatet av det 

konstnärliga geniets frigörelse från den medeltida kristna bildkonstens träldom var 

förvisso varken ny eller unik, men själva emancipationsprocessen behövde 

problematiseras på ett sätt som en normativ eller rent stilistiskt inriktad 

konsthistoria saknade redskapen för. De kunskaper som frigjordes i 

renässanskonsten var mindre en fråga om uppvaknade än en fråga om överlevnad 

(Nachleben), dvs. processer av förmedling, översättning och förvandling. Enligt 

Warburg förutsätter studiet av dessa överlevnadsprocesser inte bara en djup 

förståelse för kulturhistoriska kontexter, utan också att kartan så att säga ritas om, 

att tidigare okända släktskap förs upp till ytan, att gamla utvecklingslinjer 

ifrågasätts medan nya tecknas:  

In Florence, some twenty-four years ago, I realized that the influence of antiquity manifested 
itself in Quattrocento secular painting – and specifically in that of Botticelli and Filippino 
Lippi through a change in the depiction of human figures – an increased mobility of the body 
and of its draperies, inspired by antique visual art and poetry. Later, I saw that authentic an-
tique extremes of gesture were present as a stylizing influence in the muscle-rhetoric of Pol-
laiuolo; and, above all, that even the mythological world of the young Dürer (from the Death 
of Orpheus to the Large Jealousy) owed its dramatic force of expression to the surviving – 
and inherently Greek – ”emotive formulas” that had reached him by way of Northern Italy.57 

 

Renässansen var för Warburg en tid av internationell migration av bilder.58 Den 

nordeuropeiska konstens synbara återbruk av klassiska motiv genom påverkan 

från Norditalien var en del av dessa vandringsförlopp, men minst lika intressant 

var den mer förtäckta form av antik överlevnad som Warburg upptäckte i den 

nordeuropeiska textilkonsten: 

The intrusion of this Italian and antique style of mobility into Northern European art does not 
mean that the North entirely lacked first-hand knowledge of pagan and antique subject matter. 
On the contrary, as I studied midfifteenth-century inventories of secular art, it became clear to 
me that Flemish tapestries and ”painted cloths” {panni dipinti} had brought characters from 
pagan antiquity in realistic contemporary costume – alla franzese – even onto the walls of 
Italian palaces.59 

 

                                                 
57 Warburg (1999), s. 563. 
58 Warburg (1999), s. 586. 
59 Warburg (1999), s. 563. 
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En mer storskalig migration går att utläsa i den astrologiska bildvärldens historia 

och vandringsmönster. I sin analys av den allegoriska serien fresker i Palazzo 

Schifanoia i Ferrara från andra hälften av 1400-talet, kunde Warburg känna igen 

figurerna från astrologen Abu Ma’shars (787-886) Introdictorium maius. 

Studierna utmynnade i ett föredrag som hölls i Rom 1912 med titeln ”Italiensk 

konst och internationell astrologi i Palazzo Schifanoia”, i vilket Warburg 

undersöker astrologins betydelse i det italienska måleriets stilistiska utveckling. I 

föredraget redogör Warburg för hur de astrala gudarna migrerat och omtolkats på 

ett nästan världsomspännande vis, med stöd i den tyske filologen och vännen 

Franz Bolls studier. Kunskapen om den hellenistiska astrologins överlevnad och 

återkomst till väst via orientaliska mellanhänder – genom den arabiska världens 

mediering och översättning – var alltså i hög grad vägledande för Warburgs 

förståelse av bilders geografiska och historiska Wanderung. De antika gudarnas 

vandring via latinska manuskript till arabvärlden och under medeltiden tillbaka till 

Europa kan i bildatlasen följas i tavlorna 20-27, genom ett varierat bildmaterial 

bestående av illustrerade manuskript och detaljer från reliefer och fresker (bild 1). 

Sviten löper från de arabiska kosmologiska systemens utveckling av de grekiska, 

till det spansk-arabiska utbytets kulturella uttryck, och vidare till kosmologins 

italienska dräkt som avslutas med freskerna i Palazzo Schifanoia.  

Genom sin föreläsning om italiensk konst och internationell astrologi ville 

Warburg visa på vikten av en utvidgning av konststudiernas metodologiska 

gränsdragningar, i såväl materiell som spatial mening. Bara så, menar han, kan 

konsthistorien öppna upp sig till en plats för studiet av ”det mänskliga uttryckets 

historiska psykologi”: 

By adopting either an unduly materialistic or an unduly mystical stance, our young discipline 
blocks its own panoramic view of history. It gropes toward an evolutionary theory of its own, 
somewhere between the schematisms of political history and the dogmatic faith in genius. In 
attempting to elucidate the frescoes in the Palazzo Schifanoia in Ferrara, I hope to have shown 
how an iconological analysis that can range freely, with no fear of border guards, and can treat 
the ancient, medieval, and modern worlds as a coherent historical unity – an analysis that can 
scrutinize the purest and the most utilitarian of arts as equivalent documents of expression – 
how such a method, by taking pains to illuminate one single obscurity, can cast light on great 
and universal evolutionary processes in all their interconnectedness.60  

 

Syftet med föreläsningen är inte, betonar Warburg, att förmedla en tydlig lösning 

utan snarare att presentera ett nytt problem, vilket vill studera det stilistiska skiftet 

i framställningen av människor i den italienska renässanskonsten som en del av en 

internationell process av dialektisk interaktion med den hedniska antikens visuella 

kvarlevor.61 Vad detta på ett programmatiskt sätt belysande citat visar är behovet 
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av ett såväl transnationellt som dokumentpluralistiskt perspektiv, för vilket 

Mnemosyne skulle komma att bli det avgörande instrumentet.  

 

Konsthistorier i text och bild 

 

Om benämningen ”atlas” från början användes för verk inom det geografiska 

ämnesområdet, blev den under 1700-talet en allt vanligare term inom astronomi 

och anatomi och senare även inom andra universitetsämnen. Vid förra sekelskiftet 

hade bildatlasen blivit en vida spridd och populär genre.62 Bildatlasens genealogi 

kan, som Joacim Sprung skriver, historiskt härledas till både den illustrerade 

boken och den kartografiska traditionen.63 Bildernas funktion och position i 

atlasen har också, i linje med denna tudelade genealogi, varierat historiskt. Enligt 

Daston och Galison var i en del tidiga astronomiska atlaser figurativa inslag 

underordnade texten och användes snarast som visuella hjälpmedel, men från 

1700-talet blir atlasen en i huvudsak visuellt orienterad praktik där bilderna agerar 

i egen rätt. Därför understryker de det vanskliga i att referera till atlasens bilder 

som ”illustrationer”: ”Not only do images make the atlas; atlas images make the 

science. Atlases are the repositories of images of record for the observational sci-

ences.”64 Vetenskapliga atlaser var ambitiösa projekt, vilket de ofta stora, kostbara 

och tidskrävande formaten vittnar om. De vetenskapliga bildverken gör, som 

Daston och Galison poängterar, anspråk på att vara definitiva inom sitt område. 

Genom att stipulera formen för hur ett ämne ska beskrivas och framställas visuellt 

föreskriver de också ett sätt att se världen.65  

Konsthistoriska bildverk har förvisso en annan ontologisk utgångspunkt än 

sina naturvetenskapliga motsvarigheter; de ägnar sig åt återgivningen av en redan 

representerad verklighet – konstens bildvärld. Men urval, systematik och 

utförande är icke desto mindre färgade av olika antaganden om världen och hur vi 

når kunskap om den. Den konsthistoriska bildatlasens roll som visuellt-

pedagogiskt instrument är nära förbunden med den konsthistoriska akademiska 

disciplinens formation. Möjligheten att göra konstverk till reproducerbara 

dokument hade avgörande betydelse för etableringen av konsthistoriens 

intellektuella genealogi, skriver Ulrich Keller, som också menar att denna 

korrelation har ägnats för lite utrymme i forskningen.66 Den tidiga konsthistoriska 
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praktiken präglades av brist på visuella resurser. När reproduktioner (gravyr, 

litografi och tidigt fotografi) började brukas var dessa lyxprodukter som ofta 

publicerades separat från texten och med fördröjning.67  

Viljan att rycka konstverk ur deras synkrona, rumsliga kontinuum för att 

ordna dem i en temporal ordning kräver också en viss världsbild. Utvecklingen 

känns igen från konstmuseerna där den kronologiska utställningspedagogiken 

omkring 1800 ersatte ett äldre paradigm av kontrasterande hängningar. Den 

tidigare utställningsformen hade en mer interaktiv funktion där betraktaren 

förväntades jämföra motiv, komposition och kvalitet.68 Den kronologiska och 

pedagogiska hängning som ersatte den komparativa, och mer reflexiva, gick hand 

i hand med formandet av en enhetlig kultur- och historiesyn. Winckelmanns 

inflytelserika konsthistoria Geschichte der Kunst der Altertums (1764) hade 

snarare haft formen av en normativ och vägledande konstteori än en historisk 

översikt. Ordet ”historia” är i Winckelmanns terminologi synonymt med ”teori” 

eller lärsystem (Lehrgebäude).69 Imitationen som ideal förutsätter ju också att 

tidsavståndet inte erkänns som ett metodologiskt problem.  

Winckelmanns konsthistoriska skrivande lutar sig både mot en klassisk 

tradition av ekfras och en, med honom, mer samtida form av antikvariska studier. 

Ekfras – som generellt betecknar beskrivningen av konstverk i ord – har antika 

rötter och förknippas stilistiskt med retorisk och konstnärlig finess. Den ”bildlösa 

konsthistorien” kan alltså beskrivas som ett i grunden spekulativt men också, som 

Keller betonar, analytiskt projekt. Bilden som referens ger ett annat utrymme för 

analys och tolkning än den kopierade bilden, där den produktiva distansen mellan 

text och bild försvinner.70  

Keller understryker hur Séroux d’Agincourts Histoire de l’art par les 

Monuments (postumt publicerad 1823) markerar ett skifte från spekulativ text till 

konkreta reproduktioner, men också från ett slags ”tidlöst” lärsystem till en 

kronologisk presentation med en elaborerad visuell retorik som tydligt skiljer sig 

från Winckelmanns presentation av ett par konstverk per sida.71 Här, skriver 

Keller, presenteras en ny, kvasigrammatisk strukturering av bildserier där spridda 

konstnärliga objekt rekonfigureras under ett mer utpräglat historiskt paradigm, om 

än med normativa undertoner: 

These open-ended configurations suggested comparative possibilites, genealogical lines and 
dialogic relationships between the images, without textual control. Undefined spaces were 
opened up for the viewers’ active eye-travel and analytical exertions – spaces which Warburg 
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would call “Denkräume” and which figure as “constitutive blanks” in modern reception theo-
ry.72  

 

Ett annat slags visuellt analytiskt ”tankerum” öppnas upp som i högre grad fordrar 

betraktarens utforskande blick än läsarens föreställningsförmåga, men som 

samtidigt, genom sin premiering av bilden, ger betraktaren en ny sorts produktiv 

roll som uttolkare. I det tidiga 1800-talets konsthistoriska text- och bildpraktik har 

bilden, enligt Keller, en förhållandevis självständig position visavi den 

akademiska texten. I stället för att para ihop konstobjekt och tillhörande 

textparagraf till en smidig dialog skiljs ord och bild åt. Ett flertal gravyrer placeras 

bredvid varandra i serier på ett sätt som inte bara demonstrerar utan också 

suggererar otaliga jämförelsemöjligheter.73  

Utöver d’Agincourts Monuments, som i dag är relativt bortglömd, kan Franz 

Kuglers Handbuch der Kunstgeschichte (1841-42) nämnas. Kuglers 

konsthistoriska handbok var en ren textutgåva i två band som dels innebar ett 

stilistiskt avsteg från en tidigare litterär stil och tradition av ekfras, dels 

presenterade ett världsomspännande och kronologiskt perspektiv över flera tusen 

års konstproduktion.74 Det bildlösa verket, som närmast var tänkt att fungera som 

ett slags portabel reseguide, kompletterades dock ett decennium senare med den 

tillhörande bildutgåvan Denkmäler der Kunst. Denkmäler har en mer koherent 

struktur än tidigare bildatlaser, arbetar med olika perspektiv och inbegriper 

detaljstudier, i synnerhet av arkitektoniska element. I förhållande till dagens 

konsthistoriska atlaser – och till tidigare konsthistoriska verk som Winckelmanns 

– är det just åtskiljandet av det textuella och visuella som utmärker Denkmäler.75 

Samtidigt hänger 1800-talets bildatlaser samman med tidigare, i högre grad 

”bildlösa” konsthistorier genom att bilderna (eller beskrivningarna) står i 

referentiell relation till de verkliga objekten. Gravyrerna hos d’Agincourt eller 

Kugler kan inte betecknas som kopior utan snarare som schematiska, typifierade 

bilder som lyfter fram signifikativa element.76 Även hos Warburg kan bilderna 

sägas fungera som referenser snarare än som kopior. Detaljer av konstverk 

fokuseras och dimensionerna förvrängs när den förminskade reproduktionen av en 

storskalig målning placeras bredvid ett mynt eller sigill i naturlig storlek. 

Det bör nämnas att Warburg hade både Winckelmanns och d’Agincourts verk 

i sitt bibliotek, liksom ett flertal andra mer samtida bildverk.77 Det är alltså rimligt 

att utgå från att Warburg var väl bekant med existerande förlagor i utformandet av 

sin atlas. Därtill var bildatlasen en väl etablerad praktik och en form på modet som 

                                                 
72 Keller, s. 186. 
73 Keller, s. 192. 
74 Sprung, s. 54. 
75 Sprung, s. 55 f. 
76 Keller, s. 190. 
77 Sprung, s. 60 f. 



 24 

inte enbart utgjorde ett värdefullt verktyg i en akademisk kontext utan också 

bidrog till konsthistorieämnets vidare popularisering.78 Det visuella uttrycket i 

Mnemosyne knyter an till 1800-talets bildatlaser med sina seriella bildsekvenser 

och avsaknad av ett textuellt narrativ i direkt anslutning till bilderna. Mnemosyne, 

liksom Denkmäler, följer också en övergripande kronologisk ordning, även om det 

bakom Warburgs bildatlas finns andra drivkrafter. Trots den övervägande 

närvaron av västerländsk konst har Warburgs atlas, som Sprung påpekar, inte 

samma traditionsbevarande karaktär som Kuglers. Det är hos Warburg inte stilen, 

konstnären och den estetiska värderingen som lyfts fram, utan bildernas funktion 

och diffusion.79 Även Warburgs inkludering av introduktionstavlor, vilka hade 

som uppgift att visualisera projektets teoretiska premisser, är en utmärkande 

skillnad i förhållande till tidigare bildatlaser.80  

Gör vi återigen kopplingen till museala åskådningssätt kan Warburgs visuella 

kunskapsmontage sägas knyta an till sättet på vilket icke västerländska 

konstföremål och artefakter brukar gestaltas. Jeff Werner framhåller hur 

presentationen av västerländsk konst generellt har premierat en kronologisk 

utställningspedagogik där utveckling förankras i individuella konstnärers uttryck, 

som på så vis framställs som progressiva krafter i den egna civilisationens 

narrativ. Den icke västerländska konsten tenderar att framställas som subjektslös 

och placeras i högre grad i en kulturhistorisk kontext och diskurs, medan den 

västerländska uppehåller sig i en mer renodlad konst- och stilhistorisk kontext, där 

konsten av tradition har setts som autonom.81 Warburgs analys är förvisso djupt 

rotad i individuella konstnärliga uttryck och de psykologiska processer som 

formar verklighetsframställningen – atlastavlorna ägnas också till stor del åt en 

specifik samling av i synnerhet italienska konstnärer under Quattrocento – men 

atlasens syfte ligger snarare i visualiseringen av den mänskliga förnimmelsens 

utveckling genom studiet av uttrycksformernas, bildernas, funktion och historiska 

cirkulation i ett bredare kollektivt och civilisatoriskt perspektiv. Enligt denna 

kulturhistoriska förståelse av konstens och bildernas historia är det, som Forster 

påpekar, logiskt att Warburg inte enbart intresserade sig för föremål som skapats 

för sin egen skull utan också fäste sig vid sådana, efemära, objekt som uppstått i 

direkt relation till yttre faktorer, som exempelvis frimärken, pressfotografier och 

astrologiska kalendrar.82  
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Warburgs bildverk 

 

Bilden av Mnemosyne som ett slags summering av Warburgs livsverk är inte bara 

en efterhandskonstruktion av Warburgs uttolkare, utan finner i hög grad stöd hos 

honom själv. Sprung refererar till Warburgs egen benämning Typenatlas för att 

hänvisa till bildatlasen i ett brev till sin bror från 1927. Benämningen syftar till idén 

om sammanförandet av ett varierat bildmaterial (kopparstick, illuminerade 

manuskript, skulpturer m.m.) och förekommer vid flera tillfällen i Warburgs 

skrivande.83 I brevet till sin bror beskriver Warburg sina planer på en större 

varierbar atlas som skulle utgöra presentationsformen för hans sammanlagda 

material och sammanfatta hans forskningsresultat.84 Didi-Huberman poängterar 

samtidigt att det kan vara vanskligt att betrakta bildatlasen som ett slags syntes av 

det tidigare arbetet, vilket både Gombrich och Saxl har velat göra. Mnemosyne, 

menar Didi-Huberman, försätter i själva verket både enhetligheten och totaliteten i 

kris. Warburg använder begreppet ”system” i ett sent brev till vännen Jacques 

Mesnil, men han talar om ”ein weitläufiges System”, ett vidsträckt (och justerbart) 

system, som, liksom Didi-Huberman understryker, riskerar att bli ändlöst.85 

Systemets flexibilitet var helt nödvändig eftersom Warburg i sin forskning ständigt 

upptäckte nya meningssamband och förbindelser. Atlasen söker fixera 

associationsmönster som inte låter sig fixeras. Orden ”syntes” eller ”enhet” 

förekommer inte i Warburgs beskrivningar av sitt verk. Återkommande är i stället 

variationer på adverbet zusammen (tillsammans, sammanlagt).86 Sammanförandet 

som idé förutsätter en mer ödmjuk och teoretiskt rörlig utgångspunkt.  

Den omflyttningsbara atlasen skulle fungera som ett didaktiskt instrument i 

Warburgs kulturvetenskapliga laboratorium, jämte biblioteket och ett invecklat 

system av kartotekskort. Den erbjöd, som Didi-Huberman skriver, ett sätt att 

komma runt den enkla bredvidställningen av originalet och kopian (imitationen) 

som kan ses i Warburgs tidiga arbeten såsom avhandlingen om Botticelli.87 

Projektet med Mnemosyne inleddes 1924 då Warburg, efter idéer presenterade av 

medarbeten Saxl, började arbeta med stora skärmar (ca 150 x 200 cm) vilka 

bestod av tunna metallramar på vilka ett svart tyg hade fästs. Den nya 

visualiseringstekniken, som skulle bli grunden för atlasprojektet, brukades initialt 

för att förbereda en föreläsning om Rembrandt och därefter för utställningar både i 

och utanför biblioteket.88 Atlasprojektet kan därmed både förstås som ett sätt att 

genom ett rumsligt arrangemang – den utställda ”boken” – formge och 
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vidareutveckla en samlad forskningsgärning, och som ett sätt att visuellt och 

pedagogiskt presentera ingångar till bibliotekets rika samlingar. Med hjälp av 

utställningsdukarna kunde Warburg åskådliggöra två grundläggande spår i sin 

forskning; dels de olympiska gudarnas överlevnad och transformation i en icke-

hednisk astrologisk tradition, dels antika ”patosformlers” betydelse i den post-

medeltida konsten och civilisationen. Dessa med varandra besläktade spår angav, 

som Gombrich skriver, riktningen i en omfattande figurativ symfoni som också 

skulle innefatta andra teman.89  

”Mnemosyne” utgjorde en genomgående stabil huvudtitel för arbetet medan 

undertitlarna prövades fram i Warburgs anteckningar. Som Schoell-Glass påpekar 

kan svårigheterna att ge atlasen en definitiv beskrivande titel troligen föras tillbaka 

på projektets storslagna ambitioner som inte på enkelt sätt låter sig ringas in.90 Den 

formuleringsfras som Warburg använde mest frekvent löd: ”Mnemosyne. 

Bilderreihen zur Untersuchung der Funktion vorgeprägter antiker Ausdruckswerte 

bei der Darstellung bewegten Lebens in der Kunst der Europäischen 

Renaissance.”91 (”Mnemosyne. Bildserier för undersökningen av inpräntade antika 

uttrycksvärdens funktion i framställningen av liv i rörelse i den europeiska 

renässanskonsten.”, min övers.) Ordet ”rörelse” behöver förstås i bred mening 

relaterat till både mentala och kroppsliga uttryck. Titelformuleringen är skenbart 

specifik men inrymmer betydligt vidare problem och antaganden. Warburg ville 

med sin atlas inte enbart ge sin samlade forskning en visuell form utan även lägga 

grunden för en ny teori över ”funktionen av bilders mänskliga minne.”92 Uttrycket 

blir klarare om det läses mot bakgrund av de termer som genomsyrar såväl 

projektets teoretiska ramverk som struktureringen av tavlorna. Termen orientering 

är hos Warburg av särskild betydelse eftersom den betecknar människans 

grundläggande behov av att urskilja och tolka tecken i sin omvärld. Pathosformeln 

utgör, som vi sett, ett slags repertoar av representationer av expressiva uttryck 

vilka genom seklerna blivit till igenkännbara tecken. Av central betydelse är också 

symbolens skiftande funktion (och realisering) i olika kulturer.93 Warburg talar 

vidare om energisk inversion (”energetische Inversion”), ett begrepp som syftar 

till en mer eller mindre radikal omkastning av meningsinnehåll i den kulturella 

tillägnelsen av visuella artefakter: antikens imperatoriska segerpatos blir till 

gudfruktig lidelsegestik i den kristna bildframställningen.94  

Dessa termer förankras i förståelsen av bildens roll i det kollektiva minnet. 

Warburg, som var influerad av tidens minnesforskning, liknar de bilder och 
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symboler som överlever som rester i det sociala minnet vid engram i individens 

centrala nervssystem.95 Engram, eller minnesspår, betecknar minnets bevarande 

som biofysiska eller biokemiska förändringar i hjärnan i reaktion på yttre stimuli. 

Med Warburgs betoning av bildens förmåga att alstra olika slags responser hos 

mottagaren blir det, som Gombrich betonar, också begripligt att atlasens bilder var 

menade att tala för sig själva, utan direkt inblandning av textförklaringar.96 

Agamben beskriver Mnemosyne som en mnemoteknisk och initierande atlas över 

västerländsk kultur, som i mötet med betraktaren skulle leda till 

medvetandegörandet av den egna kulturtraditionens problematiska natur.97 I sin 

inledning till atlasen framställer Warburg verket som en komparativ undersökning 

av uttrycksvärden bevarade i det sociala minnet.98 Bildatlasen blir således 

spelplanen för olika teoretiskt motiverade försök, eller tankeexperiment, varför det 

också är rimligt att läsa den som ett vetenskapligt kunskapsobjekt i egen rätt och 

inte reducera den till ett verk av primärt subjektivt intresse i en tradition av 

privatsamlingar och -museer.  

Ovan berördes det släktskap mellan Mnemosyne och olika konsthistoriska 

verk och bildatlaser som förts fram i Warburgforskningen de senaste två 

decennierna. Gombrich fokuserar i sin tidiga och tongivande biografi i stället på 

likheten med den tyske etnologen Adolf Bastian, med vars verk Warburg var 

bekant, och dennes bildatlas från 1887. Bastians bildatlas behandlar olika 

civilisationers sätt att föreställa sig och avbilda universum och presenterar en 

omfattande och brokig sekvens bilder i en historisk exposé. Atlasen fungerade 

som ett visuellt komplement till ett verk där Bastian tänkte sig kartlägga 

”folktankar” (Völkergedanken). Bastian menade att variationen i mänsklighetens 

idéuttryck inte är oändlig och att det är avsaknaden av obegränsade möjligheter 

snarare än den direkta kontakten mellan kulturer som förklarar observerbara 

likheter geografiskt och historiskt. Mot bakgrund av denna tes byggde Bastians 

program på en utpräglat induktiv metodologi. En slumpvis insamling av material 

skulle förr eller senare resultera i upptäckten av de grundläggande entiteterna, 

vilket ledde till omfattande deskriptiva inventarier.99 Att Gombrich liknar 

Warburgs verk vid Bastians – som han kallar för ambitiöst men förvirrat100 – kan 

ifrågasättas och säger kanske mer om Gombrichs uppfattning om Mnemosyne än 

om verkets faktiska föresatser. Som Sprung skriver söker Bastian, genom en 

”hyperinduktiv” metod, skapa ett slags atlasernas atlas, medan Warburgs 

atlasprojekt snarare kan beskrivas som ett försök till en typbaserad översikt.101 
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Trots ambitionen att inventera och kartlägga människans bildvärld gör Warburg 

inga direkta anspråk på att vara allomfattande. Bildmaterialet är visserligen brett 

och typologiskt varierat, men samtidigt relativt begränsat och repetitivt till sin 

karaktär. Dokumenten kan därtill inte sägas vara godtyckligt insamlade. Som 

Roland Kany gör gällande kan Warburgs förfaringssätt med atlasens konstruktion 

och bildsättning karaktäriseras som associativt – men med det väsentliga tillägget 

att han uteslutande arbetade med bildelement som han var djupt förtrogen med 

och som han på olika sätt hade studerat under många års tid.102 Metodologiskt tar 

Warburg avstamp i detaljen och vrider och vänder sedan på ett antal för honom 

grundläggande problem genom formuleringen och gestaltningen av olika teman. 

Men att analysen har sin utgångspunkt i det enskilda, i den närsynta betraktelsen, 

betyder inte med nödvändighet, som vi kommer se i det följande, att en klar 

slutledning därifrån dras till det allmänna.  
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Kapitel 2: Atlas och kunskapsorganisation 

 

Likhet, släktskap och analogi 

 

 

Svårigheten att artbestämma Warburgs Mnemosyne-projekt kommer ur 

montageteknikens konstnärliga visuella uttryck – och som Didi-Huberman visar i 

Atlas ou le gai savoir inquiet, de synbara beröringspunkterna med tidens 

avantgarde inom konst, fotografi, film och litteratur – i kombination med verkets 

vetenskapliga ambitioner och underbyggnad. Sigrid Weigel talar om Mnemosyne 

som hemmahörande i en visuell-poetisk kunskapstradition som, liksom Didi-

Huberman skriver, sammanfogar ett estetiskt och epistemiskt paradigm. Weigel 

beskriver vidare Mnemosyne som en ”post-encyklopedisk atlas” vilken fungerar 

som en sorts poetiskt supplement till en vetenskaplig kunskapsordning, och som 

undandrar sig såväl konventionella konsthistoriska koncept (konstnär, epok, stil, 

ämne) som moderna vetenskapliga koncept för urskiljandet av typer och klasser. 

Det är ett slags hybrid genre som lånar sitt uttryck och sin form från den 

vetenskapliga atlasen samtidigt som den saknar de universella anspråk och den 

systematik i framställningen som kännetecknar de stora encyklopediska projekten: 

”In methodological terms it is a kind of echo to the fundamental and ultimately 

unsolvable problems of an encyclopaedic taxonomy based on the principles of 

comprehensive knowledge, systematic structure, classification, alphabetic order 

etc.”103  

 Mnemosynes egenart understryks ytterligare av att atlasen inte på ett enkelt 

sätt går att placera in i en konst- eller kunskapshistorisk kontext. Warburgs 

bildatlas, skriver Weigel, knyter an till moderna konstnärliga och vetenskapliga 

genrer, men lånar också element från förmoderna gestaltningar av kunskap och 

konst.104 Atlasen bär på så vis drag av en tid före åtskiljandet av konst och 
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vetenskap, både genom sitt förfaringssätt och genom sin encyklopediska karaktär 

av minnesarkiv, eller museum, över människans symbolskapande praktiker. ”To 

put it in Foucault’s terms: In Warburg’s Mnemosyne-tableaux elements from the 

epistemology of similitude reach into a genre established in the classical era of 

representation, i.e. the age of a classificatory order of things”, skriver Weigel med 

referens till den arkeologi över humanvetenskaperna och vetandets 

konfigurationer som Foucault lägger fram i Les mots et les choses.105 De linjer som 

tecknas i Foucaults historiografi kan, som Weigel indikerar i sin text, hjälpa oss 

att förstå Warburgs atlaskomposition, och resonemanget tjänar på att fördjupas.  

Foucault framhåller här hur likhet (ressemblance) i 1500-talets kunskapskultur 

utgjorde det både idémässiga och begreppsliga verktyg med vilket omvärlden 

tolkades och gestaltades. Det semantiska registret för att formulera dessa 

likhetsförhållanden var följaktligen rikt: Foucault lyfter särskilt fyra termer – 

convenientia, aemulatio, analogie och sympathie – som på olika sätt särskiljs från, 

och griper in i, varandra beroende på släktskapens mer eller mindre ockulta natur 

och rumsliga betingelser.106 1500-talets episteme, menar Foucault, närde ett 

vetande som på samma gång var övermättat och fattigt. Övermättat eftersom 

likhetssambanden är outtömliga i den värld där analogierna väntar på att 

blottläggas, men också fattigt genom en världsbild som bekräftar sig själv och vars 

kunskapsordning bygger på ett spel av överensstämmelser mellan mikrokosmos 

och makrokosmos, där varje litet ting söker sin större gudomliga spegling.107 Den 

kunskap som söker likheter ser världen täckt av märken, symboler, siffror.108 Ett 

kunskapssystem grundat på likhet förutsätter således signaturer: ”Likheternas 

kunskap grundar sig på avläsningen och uttolkningen av dessa signaturer.”109 

Termen syftar tillbaka till ”signaturläran”, en äldre medicinsk teori som bygger på 

idén att det mellan tinget och dess representation existerar ett inneboende, magiskt 

samband; att den växt som påminner om en viss kroppsdel, ett organ, ett djur eller 

liknande skulle vara märkt för sitt ändamål. 

1600-talet och klassicismen innebar ett avgörande epistemologiskt skifte 

eftersom likhetstanken började fasas ut till förmån för ett taxonomiskt tänkande. 

Enligt Foucault fixerades nu en tidigare tredelad teckenvärld till ett binärt system 

av det betecknande (den formella, språkliga nivån) och det betecknade (den 

konceptuella, innehållsliga nivån): ”Under renässansen är organisationen 

annorlunda, och långt mer komplex; den är tredelad eftersom den åberopar 

tecknens formella nivå, det innehåll som tecknen signalerar, och de likheter som 

länkar samman tecknen med de betecknade tingen; men genom att likheten är 
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såväl tecknens form som deras innehåll upplöses de tre skilda elementen i denna 

fördelning till en och samma figur.”110 

Skillnaden mellan de många och skilda historier (eller encyklopedier) som 

skrevs på 1500-talet och i början av 1600-talet och den Naturalhistoria som sedan 

blev en enande modell för ordnandet av tingen, ligger egentligen inte i att den 

senare bar på mer kunskap, menar Foucault. Rent kvantitativt innehåller 

exempelvis den italienske naturforskaren Aldrovandis studier många fler 

beskrivningsnivåer än senare naturhistoriska verk. Att skriva historien över en 

växt eller ett djur, framhåller Foucault, handlade lika mycket om att studera dess 

organ och delar, som att finna likheter och affiniteter, i vid mening beskriva 

egenskaper och koppla samman sitt studieobjekt med legender, berättelser och 

skilda utsagor. I ett epistemologiskt system där likhet utgör ett styrande koncept är 

tecknen en del av tingen och ingen tydlig gränsdragning görs mellan observation, 

dokument och myt.111 Denna gränsdragning blir möjlig först när tecknen börjar 

betraktas som föremål för analys och som system för representation; när fokus för 

kunskapsproduktionen flyttas från association och sammanställning till själva 

namngivandet av tingen i en medveten och exakt process. Olikheterna i sättet att 

dokumentera, beskriva och katalogisera bör därför inte, i Foucaults mening, främst 

spåras till mer eller mindre rationella kunskapsanspråk, utan snarare till olika 

förhållningssätt till språket och tingen.  

Det som skiljer Aldrovandi från en senare naturforskare som Buffon är, enligt 

Foucaults synsätt, inte att den ene var en mindre skarpsynt iakttagare av naturen 

än den andre, utan att de såg på tingen genom olika (språkliga) system. Den natur 

som Aldrovandi så minutiöst betraktade var, som Foucault poängterar, helt 

igenom skriven.112 Den var så att säga utlagd som en text att överföra, översätta 

och kommentera. Och om naturen betraktades som en text att uttolka var boksidan 

den upphöjda platsen för dess gestaltning. Det sena 1500-talets encyklopediska 

projekt ägnade sig åt vad Foucault beskriver som en rekonstitution av världens 

ordning genom ordens sammanlänkning och disposition på boksidan, med andra 

ord ett slags förrumsligande av kunskapen. Både cirkeln (kosmos) och trädet utgör 

här privilegierade gestaltningsformer; bruket av alfabetet som en arbiträr 

encyklopedisk ordning kommer först under andra hälften av 1600-talet.113 Den 

svävande gränsen mellan visuella och textuella tankestrukturer i förmoderna 

encyklopediska arbeten visar också Paula Findlen på i sin essä ”The Museum: Its 

classical Etymology and Renaissance Genealogy” (1989). Aldrovandi, skriver 

Findlen, kunde referera till sina manuskript som ett museum i sig; utläggningen av 

texten var ett nödvändigt komplement till tingen. Museet låg varken till fullo i 
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texten eller i kontexten, utan i deras samspel: ”For Aldrovandi the encyclopaedia 

was located neither in the text nor in the object alone; rather it was the dialectic 

between res and verba that fully defined the universality of his project.”114  

Hur kan då Warburgs bildatlas läsas i relation till de historiska 

utvecklingslinjer och gränsdragningar som målas upp av Foucault? Det ligger 

förstås nära till hands att, liksom Weigel gör i sin text, med Warburgs egen 

vokabulär betrakta Mnemosyne som ett slags överlevnadsuttryck från en tidigare 

kunskapskultur: ”Warburg’s atlas is part of a return of elements of similitude after 

the classical era of representation. In making use of these capacities, the concept 

of history is transformed into an image-structure.”115 Betraktad som en form av 

överlevnad är Mnemosyne också ofrånkomligt märkt av vetandets framsteg och 

ombildningar. Minnesatlasen är i hög grad en produkt av en modern 

vetenskapssyn som ser kunskap om människan som en central del av vetandet. 

Warburgs bildhistoriska exposé hade inte blivit till – det konsthistoriska arbetet 

hade inte fått sin kulturhistoriska tyngd – utan näring från antropologin och 

psykologin. Foucault beskriver hur det epistemologiska fältet under 1800-talet 

sönderdelas i olika riktningar och blir alltmer heterogent. Klassifikationen och de 

linjära hierarkierna har ännu sin självklarhet och prestige, men det samlade 

vetandet kan inte längre ordnas efter samma (matematiska) system som tidigare.116   

Gombrich kopplar i sin biografi Mnemosynes bildframställningsmetod till 

Warburgs förhållande till skrivandet. Möjligheten att kunna flytta omkring sitt 

material var värdefull för en forskare som kämpade med skrivandet och det 

ständiga behovet att omformulera sig, menar Gombrich. Även i tidigare 

anteckningar tenderade Warburg att kartlägga relationer genom diagram och 

figurer.117 Även Christopher D. Johnson pekar på hur Warburg, såväl i sina 

anteckningsböcker som i institutets fortlöpande Tagebuch (dagbok), ofta avbryter 

övergången mellan analys och syntes med grafiska figurer, eller Gedankenbilder 

(tankebilder), som suddar gränsen mellan ord och bild.118 Gombrich sätt att 

betrakta Mnemosynes visuella form som ett uttryck för ett slags språklig kris och 

skrivkramp må ha bidragit till den gängse bilden av atlasen som en ”konsthistoria 

utan ord” – en bild som jag, i linje med Sprungs avhandling, distanserar mig från119 

– men att representationens problem är av språklig natur framstår samtidigt inte 

som någon överdrift: ”The fact that every image seemed charged with conflicting 

and contradictory forces, that the same ’pathos formula’ spelt ’liberation’ in one 
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respect and ’degradation’ in another, made it most difficult for Warburg to present 

the complexity of his historical view in discursive language.”120  

Mnemosynes skriftliga dräkt, i den mån den finns tillgänglig för oss, präglas 

av ett ofta poetiskt, expressivt och fragmentariskt uttryckssätt. Claudia Wedepohl 

argumenterar för att Warburg med sitt elliptiska språk söker minska avståndet 

mellan text och bild. Språket i inledningstexten, liksom i de teoretiska 

textfragment som utgjorde förarbeten till atlasen, är bildrikt. Warburg arbetade 

fram stiliserade språkbilder som blev till begrepp, inte sällan genom sinnrika 

kombinationer som för tankarna till den kvickhet, eller ”Witz” som kännetecknade 

den tyska romantikens fragmentskrivande.121 Begreppen kan vara abstraherande 

och formelartade till sin karaktär, men är samtidigt associationsrika och flertydiga. 

Ofta rör det sig om en, med Isolde Schiffermüllers ord, ”hybrid begreppsbildning” 

där grundordet (t.ex. ”Formel”, ”Funktion”, ”Instrument”) lånar en vetenskaplig-

abstrakt innebörd.122 Den terminologiska glidningen bör förstås som ett sätt att 

förena projektets spretiga teoretiska influenser från psykologin, biologin, 

symbolteorin och logiken i avsikt att presentera en integrerad kulturvetenskaplig 

bildhistoria och orientering i bilders mänskliga minne. Förtätningen av skriften 

genom sökandet efter verkningsfulla språkliga figurer går hand i hand med den 

bildvetenskapliga analysens arkeologiska undersökning av cirkulerande 

uttrycksvärden (Ausdruckswerte) i bildproduktionens historiska strata. 

I likhet med Aldrovandis encyklopedi kan Warburgs atlas alltså lokaliseras till 

ett gränsland mellan bok- och bildverk, mellan textuell och visuell förståelse. Men 

mellan tingen och deras representation finns inte längre någon självklar övergång, 

ingen omedelbar översättbarhet. Eftersom språket inte är kringskuret av samma 

världsbild och samma (teologiska) tolkningsmodell, kommer det, som Foucault 

uttrycker det, ”breda ut sig utan början, utan slut och utan löfte.”123 Om den 

analogiska tanke- och bildstrukturen i Warburgs atlas förbinder den med en äldre 

tradition av vetande där rationella och magiska system ännu var del av samma 

kunskapskropp, vittnar det heuristiska och gränslösa draget i hans språkbruk 

samtidigt om närheten till den moderna filosofins, språk- och 

litteraturvetenskapens upptagenhet vid språkets meningsskapande möjligheter och 

begränsningar.  
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Bildens temporalitet 

 

Genom Warburgs symbol- och teckenteoretiska studier utvecklas ett slags 

likheternas historia, där bildanalysen – som det formuleras i föreläsningen om de 

astrologiska freskerna i Ferrara – tillåts vandra fritt, ”utan rädsla för gränsvakter”. 

124  Ordet ”gränsvakt” återkommer också i en tidigare text från 1907 om 

gestaltningen av bönder i arbete i burgundiska tapisserier:  

If we refuse to be distracted by the current tendency to regulate art-historical inquiry by post-
ing border guards, then it becomes evident that monumental pictorial forces are at work within 
this ”inferior” region of Northern European applied art; and there is no historical difficulty in 
assigning all of this Burgundian genre art to its true place within a general stylistic evolu-
tion.125  

 

Warburg talar även om vikten av lämpliga, generella evolutionära kategorier för 

den konsthistoriska forskningen126, vilket alltså, likafullt som skärskådningen av 

historiska skeendens komplexitet, avser en fingranskning av bildframställningens 

historia, där skön konst såväl som brukskonst betraktas jämlikt i egenskap av 

dokument över mänskligt uttryck. Men den bildhistoria som mejslas ut uppehåller 

sig i lika hög grad vid affinitet och överlevnad som vid brottpunkter och 

avvikelser. Kultur- och konsthistorien kan inte reduceras till ett förlopp av cyklisk 

återkomst (och förädling), men inte heller till någon entydig evolutionär 

progression. Som Matthew Rampley framhåller syftar sökandet efter släktskap till 

att analysera dialektiken mellan historisk kontinuitet och diskontinuitet.127 

Inriktningen mot särskilda teman och motiv vittnar om en ambition att undersöka 

differentieringen inom det synbart likformiga, vilket, som Gombrich betonar, 

också innebär en distansering från idén om den uniforma stilen som ett uttryck för 

en viss tidsålder, dvs. idén om en Zeitgeist som formulerar sig genom olika 

parallella manifestationer.128 I centrum för Warburgs historiefilosofi och 

bildvetenskapliga program finns i stället, som vi sett, tanken om polaritet och 

ambivalens. I ett tidigt utkast till Mnemosynes inledning talar Warburg om sitt 

projekt som ”Mellanrummens ikonologi” (Ikonologie des Zwischenraums).129 

Begreppet bör läsas mot bakgrund av Warburgs förståelse av mental rumslighet – 

utrymmet av medveten distans mellan självet och den yttre världen – som en 

grundsten i den mänskliga civilisationen.130 I renässansens humanistiska konst- och 

kunskapskultur kultiverades detta självreflexiva tankerum, men det rationella 
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utrymmet mellan subjekt och objekt var samtidigt en skör konstruktion, vilket 

återspeglas i konst- och bildproduktionens skiftande karaktär.  

Den lärdom som Warburg kunde dra av sina studier var att samma 

”patosformler” internaliserades och realiserades i olika grad i 

framställningskonsten. I den nordeuropeiska bildvärlden var uttryck av antik 

överlevnad ofta förklädda i en realistisk – mimetisk – tidstypisk skrud (Warburg 

talar exempelvis om det ”prosaiska genremåleriets medeltida bokstavlighet”131), 

medan den italienska samtida renässanskonsten i högre grad lyckades upprätta ett 

slags metaforisk (eller semiotisk) distans till traditionen. Om geografiska 

skiljelinjer urskiljs är dessa dock inte absoluta. På atlastavla 45 figurerar bland 

annat ett flertal fresker av den italienske konstnären Ghirlandaio som ett exempel 

på vad Warburg beskriver i termer av ”superlativ av kroppsspråk”, ”övermått av 

självmedvetenhet” och ”förlust av ’metaforens hur’”.132 Warburg bygger med 

andra ord sina konsthistoriska kategoriseringar på ett slags psykologisering av 

estetiken, vilken dock i förlängningen vill lyfta blicken för att så att säga 

diagnosticera samhällskulturen som sådan. Denna kategorisering är inte 

främmande för idealisering, men det intressanta ligger i att den inte brukas på ett 

normativt sätt. Den har inte till syfte att negligera vissa kulturella uttryck till 

förmån för andra, utan vill visa på deras växelvisa inverkan på varandra.  

Warburgs tanke om ”mellanrummens ikonologi” är intressant eftersom den 

sätter flera tidsperspektiv i spel. Pendlingen, det rytmiska skiftet av närvaro och 

frånvaro av metaforisk distans inom bildproduktionen, länkas specifikt till 

renässanskulturens dialektiska förhållande till magiska och rationella system för 

omvärldsförståelse, men fungerar samtidigt även som en historiskt generell 

förståelsemodell för bildtolkning, vilket i synnerhet framgår av juxtapositionen av 

äldre konstreproduktioner och samtida tidningsurklipp på atlasens sista tavlor. 

Som Christina Huemer Bostick och Carol Mandel skriver i en artikel om 

konstvetenskap och klassifikationssystem från 1976, är det inom den 

konsthistoriska forskningen koordinaterna geografi och kronologi som utgör 

grunden för konceptet ”stil” och bestämningen av ett konstverks kontext. Ett 

klassifikationssystem utgår vanligen från den ena koordinaten som initial struktur 

och modifierar sedan med den andra.133 Den ickelinjära bredvidställningen av 

bilddokument i Mnemosyne motsäger sig klassifikationsschemats klara 

koordinatsystem genom att på atlastavlorna låta geografi och kronologi 

sammanflätas till olika tematiskt organiserade konstellationer. 

Att därmed betrakta atlasens temporala struktur som anakronistisk är 

frestande, men också förenklande. För att förstå anakronismens verkan i Warburgs 
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visuella historiepraktik behöver själva förståelsen för anakronismen som sådan 

problematiseras. Didi-Huberman skriver i Devant le temps: histoire de l'art et 

anachronisme des images (2000) att anakronismen bör förstås mindre som ett 

vetenskapligt felslut än som ett fel i förhållandet till temporala konventioner. Den 

introducerar någonting anormalt snarare än ovetenskapligt.134 Men anakronismen, 

skriver Didi-Huberman vidare, är samtidigt paradoxal till sin natur; så snart 

bildernas temporalitet uppdagas i sin komplexa kronologi, kan det som ansågs 

anakronistiskt i stället få en logisk och narrativ status i det historiska vetandet.135 

Den anakronistiska bildsättningen i Warburgs atlas bör läsas på detta sätt: inte 

som ett tecken på ett ahistoriskt förhållningssätt utan som ett verktyg för kritisk 

kunskapsproduktion; som ett sätt att – genom nyckelbegreppet Nachleben – 

urskilja både repetition och brott, lagbundenhet och kriser. Anakronismen får 

alltså en epistemologisk funktion i bildatlasen, men vi kan också förstå dess 

betydelse som en kritik mot historievetenskapen som sådan. Historievetenskapens 

själva medel, skriver Didi-Huberman, är egentligen inte det förflutna utan minnet. 

All historia är därmed mnemoteknisk, memorativ – och minnet arbetar 

anakronistiskt, med rekonstruktioner och montage.136 Mnemosyne, som en atlas 

över bilders historiska minne, iscensätter minneskonstens associativa logik och 

rörelsemönster. I det följande kommer dessa rörelser studeras vidare genom att 

närmare se till strukturella och metodologiska aspekter av bildatlasens 

uppbyggnad. 
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Struktur, komposition och metodik 

Inledningstavlorna 

 

Som kunskapsorganisatoriskt system följer Warburgs bildatlas ett slags 

alfanumeriskt schema. Mnemosyne inleds med tre tavlor märkta med A, B och C, 

varefter en lång räcka numeriskt ordnade tavlor följer fram till 79. Det 

sammanlagda antalet tavlor uppgår till ett sextiotal på grund av en del luckor (efter 

tavla 8 följer ett större hopp till tavla 20). Denna alfanumeriska ordning 

underförstår en viss hierarkisk struktur, eftersom de tre inledande tavlorna kan 

sägas presentera centrala och övergripande teman, eller klasser om man vill, som 

därefter förfinas i de följande numeriskt ordnade tavlorna, vilka således kan 

definieras som subklasser som i sin tur innehåller ett varierande antal dokument. 

De alfabetiskt ordnande tavlorna kan sägas erbjuda en läsmodell, eller ett slags 

generell grammatik, för förståelsen av de efterföljande tavlorna. De utgör, som 

Claudia Wedepohl skriver, ett slags teoretiska och programmatiska proto-tavlor 

för atlasen i sin helhet och belyser både symbolskapandets epistemologi och 

praktik.137 De inledande tavlorna, vilka ju saknades i de tidigare versionerna av 

Mnemosyne, hade således till syfte att förmedla ett teoretiskt ramverk för 

bildatlasen. Sprungs efterforskningar visar dock att Warburg planerade sex sådana 

introduktionstavlor, av vilka alltså bara tre återfinns i den sista versionen. 

Huruvida de övriga tavlorna aldrig realiserades eller försvann är i dag inte helt 

klart, men en möjlig tolkning är att de skulle bilda ett led mellan B och C.138 

Sigrid Weigel understryker särskilt den första tavlans funktion som figurativt 

system för atlasen i stort.139 Termen syftar tillbaka till Diderot och d’Alemberts 

”Système figuré des connaissances humaines”, ett tredelat grafiskt schema över 

det mänskliga vetandet som utarbetades som ett slags förstudie till deras 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des metiers 

(publicerad mellan 1751 och 1780), och som Weigel beskriver som en blandfigur 

mellan register och släktträd: ”The tree as a schema originating from pre-modern 

kinship functions here as the graphic palimpsest of the whole project but it 

disappears in the alphabetic order of articles in the published volumes. Thus it 

may be read as a symptom for the ambivalent equivocal role of similitude and 

relationship in the taxonomic era.”140 Weigel framhåller även hur både Diderot och 

d’Alembert i sina inledningstexter reflekterar över spänningsförhållandet mellan 

                                                 
137 Se Cornell University och Warburginstitutets gemensamma webbplats: Mnemosyne: Meanderings through 

Aby Warburg’s Atlas > Guided Pathways > Panel C. 
138 Sprung, s. 28. 
139 Weigel, s. 18. 
140 Weigel, s. 11. 
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kunskapens ursprung och klassifikation och resonerar kring svårigheterna att 

ordna det mänskliga vetandet i ett koherent system. Släktskapet framställs där å 

ena sidan som en föråldrad princip, å andra sidan som en underliggande 

förståelsemodell.141  

Tavla A i Warburgs bildatlas visar, som Weigel skriver, tre olika slags 

kunskapsfigurer med ursprung i olika delar av vetenskapens historia (bild 2). 

Överst en karta med astrologiska illustrationer; i mitten en karta över Europa, 

Nordafrika och mindre Asien vid namn Wanderstraßenkarte; och längst ner ett 

släktträd över familjen Medici/Tornabuoni: 

With the three different schemata of knowledge forming the emblematic entrance into the gal-
lery of plates, Warburg not only refers to different modes of knowledge, he also presents a 
system figuré indicating the problematic relationship between a pictorial knowledge (the astro-
logical map), the order of space (the Wanderstraßenkarte), and the episteme of descent (the 
genealogical schema), and the impossibility to synthesize them in one and the same model.142 

 

Den inledande tavlan erbjuder en läsmodell vars tre spår inte är ömsesidigt 

uteslutande utan griper in i varandra. Mellan släktträdet och de två överliggande 

bilderna på tavla A finns ett konkret samband. Väggarna i Medicis palats 

dekorerades med just de nordeuropeiska bildvävnader i vilka Warburg skulle finna 

antika patosmotiv maskerade i hövisk kärlek och riddarsagor. Men släktträdet är 

också intressant som figur och som kunskapsschema eftersom det dels kan ses 

som ett uttryck för en förmodern likhetsepistemologi, dels kan knytas till samtida 

evolutionshistoriskt tänkande. Genealogins schematiska uppställning av 

släktförhållanden är i sig själv en otillräcklig tolkningsmodell i Warburgs 

kulturvetenskapligt förankrade bildanalys, och kan tyckas undergräva de 

rörelsemönster som vandringskartan i mitten representerar i relation till den 

astrologiska kartan överst på tavlan. Samtidigt är Warburg, som vi sett, influerad 

av Darwins utvecklingslära. Det problematiska ligger inte nödvändigtvis i den 

genealogiska kunskapsmodellen som sådan utan i en schematisk uppställning av 

otvetydiga sambandsförhållanden som på förhand omöjliggör mötet mellan vissa 

förgreningar och element. Den inledande atlastavlan synliggör därmed den 

sammansatta naturen i Warburgs forskningsmetodik, där undersökningen och 

upprättandet av släktskapsband och analogier bortom gängse kategorier låter sig 

influeras av tidens både natur- och humanvetenskapliga forskningsarsenal. 

Tavla A fungerar vidare som en visualisering av det övergripande temat kring 

polariteten mellan astrologisk-magiska och matematisk-rationella världsbilder, 

som utvecklas på de två efterföljande tavlorna. Som Wedepohl har framhållit finns 

också denna polaritet inbegripen i själva uttrycket Pathosformel, som fogar 

                                                 
141 Weigel, s. 10. 
142 Weigel, s. 18. 
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samman ett känslomässigt system (patos) med ett rationellt (formel).143 På tavla B 

illustreras dessa stridande synsätt genom sammanförandet av astrologiska och 

geometriska framställningsmodeller av harmonieringen mellan kosmos och 

människokroppen under senmedeltiden och högrenässansen, enligt tanken om ett 

analogiskt förhållande mellan mikrokosmos och makrokosmos.144 På svenska lyder 

titeln ungefär: ”Olika grader av överföring av det kosmiska systemet på 

människan. Harmonisk överensstämmelse. Senare minskning av harmonin till 

abstrakt geometri i stället för kosmiskt betingad [geometri] (Leonardo).”145 Olika 

framställningar av ”Zodiakusmann” – en under senmedeltiden vanligt 

förekommande avbildning av en människofigur vars olika kroppsdelar 

korresponderar med stjärntecknen – sammanförs här med Leonardo da Vincis 

teckning ”Vitruvianske mannen” (omkring 1490), som är placerad i centrum av 

tavlan.  

Tavla C, slutligen, fortsätter temat från föregående tavla och ger oss titeln: 

”Utveckling i representationen av mars. Lösgörande från den antropomorfa 

bilduppfattningen – harmoniskt system – tecken.”146 Tavlan innehåller enbart sju 

bilder (det lägsta antalet bland atlasens tavlor) och illustrerar den astrologisk-

astronomiska polariteten genom bredvidställningen av Johannes Keplers 

framställning av planetbanorna, ett modernare schema från 1905, och en äldre 

avbildning av planeten Mars som stjärnbildsgudom från det sena 1400-talet. 

Tavlan visar även tre samtida tyska tidningsurklipp med fotografier på zeppelinare 

från 1929, vilka pekar framåt mot människans fortsatta bemästrande av himlen. 

Det kosmiska temats dominans på inledningstavlorna speglar ämnets centrala 

betydelse i Warburgs program. Som d’Alembert skriver i sin Inledning till 

Encyklopedien (1751) hämtar vetenskaperna om tider och platser sin näring från 

jordens och himlarnas historia.147 Stjärntydningens och himlakropparnas läror är 

orienteringskunskaper och elementära uttryck för subjektets relation till den 

omgivande naturen. Det var ur människans mimetiska och symbolskapande 

praktik – den antropomorfa bilduppfattningen – som astronomins abstrakta 

(teckenbaserade) vetenskapliga system skulle utvecklas.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
143 Wedepohl, C. (2009), ”’Wort und Bild’: Aby Warburg als Sprachbildner”, s. 25. 
144 Se Cornell University och Warburginstitutets gemensamma webbplats: Mnemosyne: Meanderings through 

Aby Warburg’s Atlas > Selected Panels > Panel B. 
145 Warburg (2003), s. 10. (Min övers.) 
146 Warburg (2003), s. 11. (Min övers.) 
147 Alembert, J.l.R. d’ (1981), Inledning till Encyklopedien, s. 65. 
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Exempel och paradigm 

 

Om de inledande tavlorna erbjuder en generell grammatik över bildatlasens 

epistemologi och praktik kan de efterföljande sägas förmedla en tillämpad 

grammatik. Men Mnemosyne är samtidigt en lära utan regelverk, varför varje 

försök att ringa in en genomgående systematik kommer att möta svårigheter. Med 

vilka termer kan vi beskriva ett visuellt system som visserligen lutar sig mot 

kronologiska och ämnesorienterade principer, men som på samma gång, genom 

sin mångfald rörelser, värjer sig mot syntaktiska regler för läsbarhet? Katia 

Mazzucco använder en musikteoretisk vokabulär för att beskriva dynamiken i 

Warburgs montage. Hon talar om en polyfonisk modell och en kontrapunktisk 

kompositionsteknik som bygger på hopflätningen av olika stämmor (i överförd 

mening teman eller motiv) vilka löper självständigt melodiskt och rytmiskt, men 

samtidigt utvecklas harmoniskt (polyfoniskt) i relation till varandra.148 Didi-

Huberman talar på ett liknande sätt om bildatlasen som en musikalisk, 

polyrytmisk lära.149  

Vid ett annat tillfälle beskriver Didi-Huberman Mnemosynes konstruktion 

som ”rhizomatisk”, med referens till Gilles Deleuzes och Félix Guattaris 

användning av begreppet rhizom, som från början kommer från botanikens 

område och betecknar vissa växters komplexa rotsystem.150 Som filosofiskt 

koncept hos Deleuze och Guattari i Mille Plateaux används begreppet för att 

beteckna en vidsträckt, heterogen och icke-hierarkisk epistemologisk modell som, 

snarare än berättelsens linjära och kausala struktur, följer kartans decentraliserade, 

ändlösa orienterings- och förbindelsemöjligheter. I det rhizomatiska tänkandet 

handlar det inte längre om att ”skilja ut konstanterna utifrån variablerna, utan om 

att placera variablerna själva i ett tillstånd av oavbruten variation.”151 Även Ulrich 

Keller tillämpar begreppet i sin beskrivning av Mnemosyne. Atlasprojektets 

historieförmedling, menar Keller, följer ett slags rhizomatiskt mönster eftersom 

Warburg på olika sätt avtäcker latenta, ”underjordiska” förbindelser mellan 

konstverk som temporalt och spatialt kan befinna sig utom räckhåll för varandra.152 

Både den musikteoretiska och den biologisk-filosofiska terminologin 

förmedlar passande bilder i relation till Warburgs projekt eftersom de på olika sätt 

speglar atlasens öppna och mångtydiga konstruktion och landskap. Men den 

strukturella analysen kan, menar jag, även fördjupas på en lingvistisk nivå utan att 

nödvändigtvis reducera eller förenkla de instabila, föränderliga och obestämbara 

                                                 
148 Mazzucco, K. (2013), ”Bild und Wort dans la conférence d’Aby Warburg sur les tapisseries Valois: 

méthode pour une Bildwissenschaft”, s. 7.  
149 Didi-Huberman, G. (2002), L'image survivante: histoire de l'art et temps des fantômes selon Aby War-

burg, s. 514. 
150  Se Didi-Huberman (2011), s. 70 f. 
151 Deleuze & Guattari (1980), Mille Plateaux, s. 458. Citerat i Didi-Huberman (2011), s. 71. (Min övers.) 
152 Keller, s. 195. 
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dragen i Mnemosynes komposition. Trots att Warburgs bildatlas har ett i huvudsak 

visuellt uttryckssätt kan det vara meningsfullt att närma sig dess uppbyggnad ur ett 

textuellt perspektiv. Som vi såg ovan skapar de tre inledande tavlorna i kraft av 

sin alfabetiska ordning och sitt programmatiska innehåll ett slags hierarkisk, 

syntaktisk struktur där de efterföljande tavlorna underordnas det program som 

visualiseras initialt. Därefter blir det emellertid svårare att tala om en tydlig 

meningsskapande struktur som skulle bilda ett mer eller mindre enhetligt narrativ 

för betraktaren att följa. Efter A-B-C-tavlorna – som inte enbart förmedlar ett 

slags epistemologisk syntes av bildatlasens innehåll, utan också tecknar en, grovt 

sett, kronologisk linje mellan den inledande astrologiska kartans mytologiska 

väsen och de avslutande bilderna på zeppelinare från samtida tysk illustrerad press 

– blir progressionen i bildflödet mindre entydig.  

På ett övergripande plan är det förstås både logiskt och fullt rimligt att urskilja 

kronologiska linjer mellan de orientaliska astrologiska avbildningarna på tavla 1 

och en del av de med Warburg samtida inslagen på atlasens allra sista tavlor. Det 

förekommer också tydligt seriellt ordnade sviter, som exempelvis tavlorna 20-27, 

där de astrologiska figurernas internationella vandringsmönster tecknas. Som 

påpekades i inledningen har också A-79-serien – den sista versionen av atlasen – 

en mer kronologisk struktur än den föregående. Det finns alltså ingen anledning 

att avfärda en kronologisk läsning. Bildatlasens anakronistiska natur kommer, som 

vi sett, ur ett ifrågasättande av etablerade utvecklingslinjer (stjärnbildernas 

migration är ett exempel) snarare än ur ett ifrågasättande av tidsordningen som 

sådan. Däremot är en kronologisk läsning på ett genomgripande plan inte 

tillräcklig i sig själv. Detta i synnerhet för att tavlorna primärt är tematiskt ordnade 

och märkta, men också för att kronologi tenderar att ses som synonymt med 

progression. Warburg menar, som visats, att varje tidsperiod har att förhålla sig 

aktivt eller passivt till traditionen, som därmed blir ett högst instabilt koncept 

genomkorsat av pendelrörelser som inte enkelt går att inordna i ett hegelianskt 

dialektiskt schema av tes, antites och syntes. 

Mnemosyne kan således beskrivas som tematiskt uppbyggd, men upprättar 

inom tavlorna ett på samma gång spatialt och temporalt rum. Den temporala 

strukturen är så att säga underordnad den tematiska, men den tematiska 

indelningen blir verkningslös om den inte avgränsas av en historiskt förankrad 

förståelse. Inom språkvetenskapen används begreppsparet synkron-diakron för att 

beskriva språklig utveckling och variation. Det synkrona perspektivet avser då 

språkets parallella, växlande uttryck under en viss period, medan det diakrona 

perspektivet avser språkets historiska utveckling i tiden. De två grundläggande 

teman som presenteras på tavla A illustrerar de bägge axlarnas genomgripande 

betydelse för atlasens program. Överst ser vi, med den astrologiska kartan, 

kosmologins relationella, samordnade system, medan de två undre figurerna – 

släktträdet och vandringskartan – på olika sätt tematiserar förskjutning och 

förändring över tid (det kulturella utbytet mellan nord och syd, öst och väst).  
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Utmärkande för ordnandet av tavlorna och de visuella dokumenten inom varje 

tavla är som vi sett juxtaposition, med andra ord en praktik av bredvidställning. 

Det går därför att tala om en paradigmatisk framställningsmetod. I lingvistisk 

mening används begreppet ”paradigm” för att beteckna en samling av homologa 

(likvärdiga) element, till skillnad från ”syntagm” som betecknar en sekvens av 

tecken eller ord som står i syntagmatisk relation till varandra. De enskilda tavlorna 

i Warburgs bildatlas kan således beskrivas som samlingar av element, vilka 

associeras till varandra genom olika teman, men som inte låter sig koordineras i 

syntagmatiska strukturer. Bildatlasens fragmentariska natur kan förklaras genom 

att upphovsmannen inte hann färdigställa sitt omfattande verk, och de planerade 

textkommentarerna hade troligt tillfört ett meningsskapande kitt och en narrativ 

struktur som hade gjort atlasen mindre enigmatisk och mer synbart systematisk, 

men det är också möjligt att se det fragmentariska som ett inneboende drag och en 

nödvändig konsekvens av ett paradigmatiskt tillvägagångssätt där element ständigt 

kan bytas ut och tillfogas.   

Giorgio Agambens konceptuella reflektion över paradigmbegreppet, så som 

det utvecklas i The Signature of All Things, kan bidra till att fördjupa förståelsen 

av Mnemosynes visuella grammatik och metodologi. Paradigm, skriver Agamben 

här, ”lyder inte en metaforisk logik av meningsöverföring utan en analogisk logik 

av exemplifiering.”153 Exemplets epistemologi kan härledas till Aristoteles som 

skiljer paradigmets tillvägagångssätt från både induktionens och deduktionens. 

Aristoteles menar att paradigmet varken fungerar som en del i relation till helheten 

eller som en helhet i relation till delen, utan som en del i relation till delen. Där 

induktionen rör sig från det enskilda till det universella och deduktionen från det 

universella till det enskilda, kännetecknas paradigmet av en tredje, och som 

Agamben uttrycker det, paradoxal rörelse som rör sig från det särskilda till det 

särskilda: ”The example constitutes a peculiar form of knowledge that does not 

proceed by articulating together the universal and the particular, but seems to 

dwell on the plane of the latter.”154 Det paradoxala i exemplets paradigmatiska 

karaktär kommer ur att det på samma gång står för alla typer (exemplifierar) och 

själv är en typ, ett exempel, bland andra. Exemplet är på så sätt samtidigt det en-

skilda och det generella: ”The paradigmatic case becomes such by suspending 

and, at the same time, exposing its belonging to the group, so that it is never pos-

sible to separate its exemplarity from its singularity.”155  

Agamben refererar vidare till den italienske filosofen Enzo Melandri och hans 

bok La linea e il circolo från 1968, där han visar hur analogins funktion motsätter 

sig den dikotomiska princip som styr västerländsk logik. Motsättningen mellan det 

enskilda och det universella är, som Agamben understryker, en central del av vår 
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förståelse av hur kunskap produceras.156 Paradigmet ersätter logikens dikotomier – 

mellan det enskilda och det universella, mellan form och innehåll – med ett 

bipolärt analogiskt mönster, som rör sig från singularitet till singularitet och 

omvandlar varje singulärt fall till ett exempel över en generell regel som inte kan 

fastställas a priori.157 Paradigmet verkar genom att ställa bredvid, förbinda, 

sammanlänka – verb som också stämmer in på Mnemosynes synoptiska 

framställningsmetod. Samma komplexa tempus som vi har identifierat i Warburgs 

bildverk karaktäriserar också paradigmets historicitet, som Agamben menar 

varken kan lokaliseras till det diakrona eller det synkrona utan till deras 

överlappning.158 Paradigmet sätter bägge perspektiv i spel genom att både byggas 

upp av paralleller (analogier) och sträcka ut sig i tiden: paradigmet kan inte 

uttömmas, endast skjutas upp genom tillfogning av ytterligare exempel. 

Dessa tankegångar kan – om vi dröjer oss kvar inom språkets och filosofins 

område – också knytas till de resonemang som Wittgenstein för om språk, spel 

och släktskap (”familjelikheter”) i sina postumt utgivna Filosofiska 

undersökningar (på engelska publicerade 1953): 

I stället för att ange något som är gemensamt för allt vi kallar språk, säger jag att dessa 
företeelser inte alls har något gemensamt som gör att vi om dem alla använder samma ord – 
utan de är besläktade med varandra på många olika sätt. Och på grund av denna släktskap 
eller dessa släktskapsförhållanden kallar vi dem alla ”språk”.159 

 

Det vi uppfattar som det gemensamma är inte en bestämd uppsättning egenskaper 

utan spel av likheter som griper in i varandra på intrikata och endast delvis 

överlappande vis, liksom likheterna mellan medlemmarna i en familj. Spelen, 

skriver Wittgenstein, ”bildar en familj”.160 De lyder under exemplifieringens – inte 

förklaringens – logik och kan inte enkelt avgränsas eftersom de sätter både 

likheter och skillnader i rörelse. Denna avgränsningens problematik kan länkas till 

det hos Warburg återkommande, och svårforcerade, begreppet 

Umfangsbestimmung. Begreppet kommer från början från kantiansk logik och 

avser bestämningen av en klass utsträckning (omfång), men inkorporeras hos 

Warburg på olika sätt i den antropologisk-psykologiska förståelsen av konst som 

subjektets bestämning av sin omvärld genom symbolisk framställning.161 I denna 

kontext ligger det nära den likaledes centrala och återkommande termen 

Orientierung. I Mnemosyne-projektet får ordet ”Umfang” – som också 

förekommer vid flera tillfällen i Warburgs inledning – en direkt konkret 
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förankring i bildatlasens karaktär av kartografisk tankefigur.162 Med atlasen söker 

Warburg på olika sätt införliva sina teoretiska spörsmål i själva utförandet för att 

skapa fritt spelrum åt tanken. 

Warburgs ”namnlösa vetenskap” framstår, som Didi-Huberman skriver, som 

gränslös eftersom den fokuserar de problem som kommer ur historiens 

säregenheter, undantag, mellanrum och ”symptom” (de främmande, ”anormala” 

rörelserna).163 Mnemosyne, som denna vetenskaps visuella orkestrering, breder ut 

sig likt ett öppet kartografiskt landskap där orienteringsmöjligheterna tycks 

överbestämda eftersom varje bild öppnar upp för oändligt fler vägar, 

konstellationer och släktskap än de som faktiskt görs synliga.  

 

 

                                                 
162 Johnson, s. 126. 
163 Didi-Huberman (2002), s. 506. 
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Kapitel 3: Visuell kunskap 

The perception of similarity is in every case bound to an instan-

taneous flash. It slips past, can possibly be regained, but really 

cannot be held fast, unlike other perceptions. It offers itself to 

the eye as fleetingly and transitorily as a constellation of stars. 

The perception of similarities thus seems to be bound to a time-

moment (Zeitmoment).164  

Walter Benjamin, “Doctrine of the Similar” 

 

Bilden som dokument 

 

Att förstå Warburgs metod som paradigmatisk enligt ett analogiskt tankemönster 

möjliggör också en vidare förståelse för Warburgs bruk av visuella dokument i 

Mnemosyne. Trots specialintresset för högrenässansens måleri visar bildatlasens 

bredd på ett intresse för visuella kulturyttringar som går långt bortom de sköna 

konsternas sfär. Den kulturvetenskap som Warburg ville lägga grunden för var ju 

heller ingen konstvetenskap i strikt mening utan en bildvetenskap. Metoden 

grundar sig, som vi sett, på en förståelse av ”the purest and the most utilitarian of 

arts as equivalent documents of expression.”165 Warburgs Pathosformel är i denna 

vetenskap ett gränslöst koncept i såväl temporal som materiell mening. Det 

analogiska tänkandet trotsar de normerande barriärer som byggts upp av den 

konsthistoriska traditionen och disciplinen. I Mnemosyne tillåts olika slags 

artefakter och dokument sammanföras och interagera med varandra på ett sätt som 

förflyttar fokus från konstverket till bilden, vilket inte är det samma som att säga 

att Warburg endast fäster blicken på motiviska aspekter.  

Den paradigmatiska kunskapsorganisationen bör inte enbart ses som en 

övergripande rörelse i atlasens tematiska struktur, utan även som en inneboende 

rörelse i de enskilda tavlornas komposition av bilddokument. I sin diskussion om 
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paradigmets natur återkommer Agamben själv till Warburgs bildatlas, och 

specifikt till tavla 46 (bild 3): 

Consider plate 46, in which we find the Pathosformel ”Nymph”, the figure of a woman in 
movement (when she appears in Ghirlandaio’s fresco in the Tornabuoni Chapel, Warburg 
gives her the familiar nickname Fraulein Schnellbring, ”Miss Quick-Bring”). The plate is 
made up of twenty-seven images, each of which is somehow related to the theme that gives its 
name to the whole. In addition to Ghirlandaio’s fresco, one can identify a Roman ivory relief, 
a sibyl from the cathedral of Sessa Aurunca, a few miniatures from a sixteenth-century Floren-
tine manuscript, a detail from one of Botticelli’s frescos, Fra Filippo Lippi’s tondo of the Ma-
donna and the birth of John the Baptist, a photo of a peasant woman from Settignano taken by 
Warburg himself, and so on. How should we read this plate? What is the relation that holds 
together the individual images? In other words, where is the nymph?166 

 

Att läsa tavlan som ett ikonografiskt register i vilket det återkommande motivet av 

en kvinna i rörelse låter sig spåras till sitt ursprung – till en arketypisk patosformel 

– vore felaktigt, understryker Agamben. En sådan läsning skulle kräva att vi 

arrangerade bilderna i en kronologisk ordning för att urskilja det genetiska 

förhållande som binder dem samman. Vad den kronologiska läsarten missar är att 

det på tavla 46 varken går att finna det verkliga originalet (den arketypiska bilden) 

eller den tänkbara kopian eller repetitionen.167 Liksom det i Warburgs bildatlas 

saknas en direkt hierarki mellan konstarter (bildkonst, skulptur, litteratur), saknas 

det en direkt hierarki mellan original och reproduktion. Att atlasens funktion som 

visuellt-didaktiskt verktyg är avhängig de möjligheter som den mekaniskt 

reproducerbara bilden medför – vilka i sin förlängning bidrar till att gränserna 

mellan original och kopia suddas ut – är förstås av central betydelse här, men 

frågan är mer djupliggande än så. Warburgs patosformler, skriver Agamben, är 

”hybrider av arketyp och fenomen, av ursprunglighet (primavoltità) och 

repetition.”168 Vi skulle kunna säga att det mellan nymffigurerna på tavla 46 råder 

en relation av ”familjelikheter”, ett spel av likheter där varje exempel är både 

singulärt och analogt med de övriga. Den ursprungliga ”formeln” – liksom den 

hos Warburg återkommande figuren av den jäktande nymfen – är undflyende; den 

existerar inte bortanför paradigmets, med Agambens ord, ”exemplariska 

konstellation”169. Nymfen som Pathosformel och paradigm kan inte skiljas från 

sina exempel. Agamben understryker hur nymfen på detta sätt bär drag av Goethes 

användning av termen ”urfenomen” (Urphänomen), ett tongivande begrepp i hans 

vetenskapliga och naturfilosofiska studier. Urfenomen beskrivs hos Goethe som 

något som aldrig synliggör sig självt isolerat utan endast i en oavbruten kedja av 

uppträdanden.170 Didi-Huberman för ett liknande resonemang när han skriver att 
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Warburgs kunskapsobjekt bör förstås mindre som förflutna objekt än som ett slags 

”urfenomen” betraktade i sin överlevnad och försatta i ständig rörelse.171  

 

Den mediearkeologiska atlasen 

 

Det är intressant att notera att Walter Benjamin, som skrev sin välkända text 

”Konstverket i reproduktionsåldern” inte långt efter Warburgs arbete med 

Mnemosyne, delvis skiljer sig i sin syn på reproduktionsteknikens möjligheter att 

förmedla historiskt meningsinnehåll. Benjamin belyser reproduktionens 

självständighet i förhållande till originalet, dels genom dess förmåga att 

koncentrera blickpunkten på ett sätt som manipulerar den naturliga optiken, dels 

genom dess flyttbarhet.172 Båda dessa aspekter är förstås helt centrala för 

Mnemosynes konceptuella och materiella utförande: den modifierbara bildatlas 

som Warburg ursprungligen arbetade fram på väggarna i sitt biblioteks läsesal 

bestod till stor del av reproduktioner, och har därefter själv reproducerats (och 

transformerats) i flera led. Atlasbilderna fokuserar därtill ofta detaljer av 

målningar och fresker. Men själva reproducerbarheten har hos Warburg också en 

mer djupgående epistemologisk betydelse. Som Mazzucco understryker har 

Warburg ett särskilt intresse för verk som på ett signifikant sätt är märkta av en 

process av överföring och reproduktion eller som på olika sätt visar upp en 

reproducerbar karaktär.173 Ur Warburgs perspektiv blir det därför mindre relevant 

att tydligt särskilja hög- och lågkulturella uttryck.  

Reproduktionstekniken, skriver Benjamin i sin text, ”lösgör det reproducerade 

ur traditionssammanhanget”. I reproduktionen går inte enbart äktheten förlorad – 

Benjamin talar om konstverkets aura – utan verkets historiska vittnesbörd sätts 

också i gungning.174  Hos Warburg är, som vi sett, det ursprungliga och autentiska 

redan på ett radikalt sätt försatt i rörelse. Skiljaktigheten bör samtidigt inte 

överdrivas då Benjamins och Warburgs resonemang utgår från delvis olika 

problemformuleringar. Benjamin talar om konstverkets engångskaraktär och 

äkthet medan Warburg fokuserar på bildens traderbarhet, upprepning och 

förändring. Men det är också betecknande att problemet hos Warburg så att säga 

angrips från ett annat håll: det vi har att fästa oss vid är uttrycksvärden betraktade i 

sin överlevnad. I sin bildatlas gör Warburg oss uppmärksamma på återkomsten 

och metamorfosen av specifika motiv, gester och uttryck, men i hög grad också på 

den form, det medium, som förmedlar dem. Det må vara antika mynt, italienska 

spelkort från 1400-talet, franska och flamländska tapisserier, illustrerade 
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manuskript och böcker, frimärken eller fotografier. Fotografiet medför historiskt 

ojämförliga reproduktionsmöjligheter, men placeras här i en historisk kontext 

jämsides andra slags dokument. Som Sprung hävdar i sin avhandling bör 

innebörden av antikens överlevnad i det sociala minnet därmed inte enbart läsas i 

en psykohistorisk och minnesteoretisk kontext utan också som ett uttryck för ett 

hos Warburg djupliggande reproduktionstekniskt och mediehistoriskt intresse.175  

Tavla 34 i Mnemosyne ägnas åt ”Teppich als Vehikel” (vävnaden som 

förmedlare och färdmedel) och utgör ett särskilt tydligt exempel på hur Warburgs 

intresse för bilden hänger nära samman med det konstnärliga mediet som sådant: 

vävnaderna är, till skillnad från fresker, mobila bärare av bilder. Warburg 

betraktar dem som centrala föregångare till tryckpressen i reproduktionsteknikens 

historia. I inledningen till Mnemosyne talar Warburg om den flamländska 

vävnaden som den första mobila ”bildfarkosten” (Bildfahrzeug), genom vilken 

utbytet av uttrycksvärden mellan Nord- och Sydeuropa blev en vital del i 

formandet av en europeisk stil.176 De sekulära vävnaderna från norr – och med dem 

en realistisk framställningsstil alla franzese – spreds till italienska palats under 

samma konstnärligt formerande period som också såg framväxten av en ny 

idealistisk, patosmättad stil all’antica.177 Att Warburgs förståelse av dessa 

cirkulerande bildfarkoster ger näring åt den grundläggande rörlighetstanken i 

atlasarbetet är tydligt. Både bildvävnaden och bildatlasen kan liknas vid ett slags 

utställt, utvikbart bokverk, där narrativet blir läsbart såväl successivt (temporalt) 

som synoptiskt (spatialt).  

Atlasens tre sista tavlor utmärker sig genom sitt övervägande samtida 

bildmaterial, och i synnerhet genom mängden efemärt tryck. Charlotte Schoell-

Glass påpekar att beslutet att inkludera samtida bild- och textdokument tycks ha 

tagits så sent som 1929: ”Contemporary material, then, had the function of 

touchstone for the viability of the whole endeavor”178, skriver Schoell-Glass, som 

också framhäver att Warburg hade svårt att få andra att förstå att hans 

konsthistoriska perspektiv kunde användas för att tolka även samtida visuella 

artefakter.179 På tavla 77 presenteras, jämte Delacroix-reproduktioner, frimärken, 

reklambilder och massmediala bilder, bland annat på golfspelaren Erika 

Sellschopp (bild 4). Tavla 78 ägnas uteslutande åt fotografier som på olika sätt 

avbildar eller refererar till tecknandet av Lateranfördraget av påven Pius XI och 

Mussolini i februari 1929. På tavla 79 ställs fresker av Rafael och Giotto bredvid 

fotografier från religiösa processioner i Rom och nyhetsutklipp (tecknandet av 

Locarnofördraget 1925) (bild 5). Utan att gå in på detaljerna i de 
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tolkningsmöjligheter som bilderna på dessa tavlor erbjuder – och som Schoell-

Glass behandlar i sin text – kan det sägas att de på olika sätt berör rester av 

hednisk tro i kyrkan och den alltjämt sköra gränsdragningen mellan rituella och 

rationella världsbilder, mellan religiös konkretion och vetenskaplig abstraktion.180 

De sista tavlorna är intressanta eftersom de, som Schoell-Glass poängterar, 

befäster förståelsen av ikonologin som ett medel vars mål ligger utanför 

disciplinens gränser. Bildens betydelse som instrument för upplysning får här ett 

särskilt politiskt eftertryck.181 Men framför allt uppenbarar den mediehistoriska 

spännvidden det bildhistoriska programmets mediala gränslöshet. Den populära 

och mångfaldigade bilden kan, inte minst genom sin förmåga att anpassa sig till 

olika tider och sammanhang, utgöra en minst lika effektiv bärare av historiskt 

uttrycksvärde som det upphöjda, och därigenom beständiga, konstverket. 

 

Vetenskapens blick 

 

Om jag tidigare har försökt situera Warburgs Mnemosyne historiskt såväl i relation 

till andra konsthistoriska atlaser (med eller utan bilder) som till encyklopediska 

kunskapstraditioner, kan det vara intressant att slutligen också säga något om 

förhållandet till den moderna vetenskapliga bildatlasen. I Objectivity urskiljer 

Daston och Galison tre epistemologiska etapper i den vetenskapliga bildatlasens 

visuella framställning vilka kan spegla vetenskapshistoriens metodologiska 

utveckling: ”truth-to-nature”, ”objectivity” och ”trained judgement”. Även om 

Daston och Galison inriktar sig på den naturvetenskapliga bildatlasen kan den 

genealogi som de redogör för också fördjupa förståelsen för Warburgs 

atlasprojekt, både som tankebygge och som visuellt redskap. 

Daston och Galison beskriver sökandet efter sanning som en ur-epistemisk 

dygd med en historia betydligt äldre än objektivitetens. Det sanningsideal som 

präglade upplysningsnaturalister som Linné handlade om att avtäcka 

svåråtkomliga eller dolda delar av verkligheten genom minutiös observation. Det 

var en konkret, selektiv och generaliserande praktik sprungen ur ett abstrakt 

förnuft, som, liksom allt sanningssökande, har en metafysisk dimension.182 I 1700-

talets vetenskapliga bildatlaser avbildades naturen schematiskt i typiserade former: 

”The Linnaean illustration aspired to generality – a generality that transcended the 

species or even the genus to reflect a never seen but nonetheless real plant arche-

type: the reasoned image.”183 Vetenskapliga visuella praktiker från den senare 

hälften av 1800-talet fram till det tidiga 1900-talet – den tid som Warburg 
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formades av och verkade i – karaktäriseras av nya epistemologiska övertygelser. 

Daston och Galison talar om en ”mekanisk objektivitet”, som givetvis behöver 

förstås i relation till reproduktionsteknikens möjligheter.184 Individuella ting kunde 

fångas i sin komplexitet på ett sätt som gjorde äldre tiders idealiserade former 

obsoleta. Spekulativa drag skulle fasas ut till förmån för nära observation och ett 

vetenskapligt etos präglat av återhållsamhet. Till skillnad från vetenskapens 

tidigare ”fyrögda” synsätt (four-eyed sight) – där konstnärer och vetenskapsmän 

tillsammans arbetade fram bilder – utmärktes det objektiva idealet av ett slags 

blindsyn, där tingen skulle avbildas utan subjektets inblandning. Det ”mekaniska 

fotografiet” kom också i allt högre grad att distanseras från det ”estetiska 

fotografiet” (exempelvis porträtt), vilket visar på en förstärkt gränsdragning 

mellan vetenskap och konst, som i sin tur också kan förstås som en motsättning 

mellan objektiva och subjektiva sätt att se185: ”The subjectivity that nineteenth-

century scientists attempted to deny was, in other contexts, cultivated and 

celebrated. In notable contrast to earlier views held from the Renaissance through 

the Enlightenment about the close analogies between artistic and scientific work, 

the public personas of artist and scientist polarized during this period.”186  

Samtidigt betonar Daston och Galison att det tidiga 1900-talets forskare också 

började se behovet av ett vetenskapligt åskådningssätt som gick att kombinera 

med en tolkande blick. Strävan efter ett ”skolat omdöme” (trained judgement) 

växte fram som ett supplement till den kunskap som en rigid objektivitet kunde 

producera, men som inte ansågs meningsskapande i sig själv: ”Instead of the four-

eyed sight of truth-to-nature or the blind sight of mechanical objectivity, what was 

needed was the cultivation of a kind of physiognomic sight – a capacity of both 

maker and user of atlas images to synthesize, highlight, and grasp relationships in 

ways that were not reducible to mechanical procedure, as in the recognition of 

family resemblance.”187 Reaktionen mot den fotografisk-realistiska traditionens 

koncentration på det individuella tinget innebar ingen återgång till tidigare 

bildatlasers generaliserande representation av arter och typer, enligt idén om det 

universella i det specifika. I stället lades vikt vid förmågan att urskilja mönster, att 

identifiera och gruppera enligt relationella principer som Daston och Galison 

liknar vid Wittgensteins idéer om familjelikheter (vilka ju berördes i föregående 

kapitel).188 Två ting länkas samman baserat på likheter i deras natur; ett tredje ting 

läggs till i kedjan baserat på sina likheter med det föregående utan att 

nödvändigtvis ha samma (eller något) drag gemensamt med det första, vilket i 

förlängningen leder till ett intrikat spel av likhet och olikhet. Utvecklingen mot ett 
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skolat omdöme bör, som Gaston och Galison understryker, ses i ljuset av det 

tidiga 1900-talets tvärdisciplinära intresse för det omedvetnas psykologi, vilket 

bidrog till att också erfarenhetsbaserade omdömen och intuitiva kriterier kunde 

inbegripas i vetenskapliga tillvägagångssätt.189 I den vetenskapliga bildpraktiken 

innebar detta också att betraktaren tillskrevs en produktiv roll som mottagare.  

 Daston och Galisons, här ovan högst sammanfattade, redogörelse för den 

vetenskapliga bildatlasens uttryck och epistemologi omkring sekelskiftet 

1800/1900 lyfter flera drag som känns igen från Warburgs atlasprojekt: ett ökat 

intresse för relationer och samband, ett utvidgat tolkningsutrymme, en 

medskapande läsare/betraktare. Den typ av tvärgående perspektiv som Warburg 

efterlyste inte minst i sina tidiga texter – och som arbetet med Mnemosyne bör 

betraktas som en både gestaltning och utveckling av – skulle få en ökad betydelse 

i det tidiga 1900-talets vetenskapliga miljöer. Warburg sökte de (instabila) 

sambanden bortom sanning och visshet. När han förordade största möjliga 

objektivitet190 låg denna objektivitet i strävan efter en filologisk stringens i det 

historiska studiet snarare än i en vilja till mekanisk återgivning av verkligheten. 

Den handlade mindre om det vetenskapsetiska ideal och de specifika kriterier som 

vi i dag förknippar med termen, än om en ökad sensibilitet för objektet och dess 

materialitet. Som Weigel gör gällande var Warburg intresserad av 

symbolskapandets materiella fundament; uttrycksvärden förankrades i 

människokroppens olika energetiska och kinetiska tillstånd.191 Att kroppen utgör 

det mest grundläggande dokumentet blir särskilt tydligt i Ormritualer (Das 

Schlangenritual), reseberättelsen från Warburgs vistelse hos pueblo-indianerna i 

New Mexico år 1896. I synnerhet intresserar han sig där för ormens funktion som 

symbol i de rituella danser han beskådar och lyfter likheten med menadernas dans 

med ormar i Dionysuskulten, vilket leder vidare till en diskussion om ormens resa 

genom kulturhistorien och dess roll som outplånlig hednisk symbol i bibeln.192   

Samtidigt bär idén om bilders historiska minne på en, för Warburg sannolikt 

inte oproblematisk, metafysisk dimension av ett slags inneboende sanning, ett på 

en gång förborgat och undflyende meningsinnehåll som han – genom sina symbol- 

och teckenteoretiska studier – sökte, om inte definiera, så åtminstone textuellt och 

figurativt ringa in. Upptagenheten vid konstanter i bilders uttrycksvärde kan, som 

tidigare har påpekats, relateras till Goethes sökande efter ”urfenomen”, vilka 

aldrig kan urskiljas som isolerade instanser utan endast i en följd av 

observationer.193 I Mnemosyne tar detta sig uttryck genom paradigmets 

exemplifierande logik, men däri finns även en decentraliserande, förskjutande 
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kraft: själva kärnan i termen Nachleben ligger i bildens dubbla förmåga att bevara 

och förvandla sitt patosburna innehåll. Fokaliseringspunkten i de visuella landskap 

som Warburg kartlägger finns, som vi sett, i det partikulära snarare än i det 

generella, i den till synes irrelevanta detaljen snarare än i den typiserade, i det 

”orena” snarare än i det ursprungliga. När Gombrich så beskriver Mnemosyne som 

ett försök till ett slags ”grundläggande vokabulär” över människans 

symbolskapande i linje med Adolf Bastians tänkande och jungianska arketyper 

tillskriver han projektet ett universellt anspråk som det väsentligen saknar.194 

Warburgs ”analytiska rum”, skriver Didi-Huberman, grundar sig förvisso på 

sökandet efter sanningen, men på en sanning som förblir diskutabel (och därmed 

oändligt modifierbar) och som överskrider gränserna mellan vetande och seende, 

mellan diskurs och bild.195 Bildatlasen erbjuder en vittomspännande översikt, en 

tablå, men att överse har också betydelsen av att förbise.196 Varje affinitet som 

uppdagas döljer andra, möjliga släktskap. Mnemosyne är på detta sätt selektiv och 

specialiserad, aldrig uttömmande. 

 

Atlasen som studieobjekt 

 

Warburgs bildatlas är ett pågående kunskapsdokument, en konstruktion för 

lärande snarare än ett lärsystem, en vägledning för tanken snarare än en definitiv 

förklaringsmodell. Här saknas de standardiserade formerna och den närmast 

grammatiska strukturen i ett tidigare verk som Séroux d’Agincourts Histoire de 

l’art par les monuments. Didi-Huberman har liknat Warburgs bildatlas vid en 

essä, i ordets egentliga betydelse av ”försök” eller ”experiment”. Bildatlasens 

karaktär av essä ligger i den öppna formen som varken är strikt induktiv eller 

deduktiv och som accepterar att omfatta även det till synes slumpmässiga och 

fragmentariska.197 Essän, som den först utarbetas av Montaigne i hans Essayer, har 

den paradigmatiska, samordnande snarare än underordnande struktur som 

återfinns också i Mnemosynes konstruktion.  

Sigrid Weigel beskriver å sin sida Mnemosyne som en ”inverterad kartografisk 

atlas” och som en ”projicering av bilders kunskap i en rumslig konstellation.”198 

Ordvalen har förstås inte bara en metaforisk funktion: kartläggningen av det 

mänskliga uttryckets visuella repertoar kräver en orientering i rummet. Warburgs 
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inventarium formar ett visuellt mönster där läsningen löper både vertikalt och 

horisontellt. Reproduktionerna är olika stora och strukturen bitvis ojämn. 

Bildernas positionering på planscherna bildar kluster – ibland tätare, ibland 

glesare – som på avstånd liknar konstellationer, stjärnbilder. I sökandet efter en 

passande form för att presentera det teoretiska bygget upprättar Warburg med sin 

atlas själv en sådan konstitutiv analogi mellan makrokosmos och mikrokosmos 

som präglade renässansens hela tankevärld. Den rörliga atlasen bildar det skal där 

innehåll och form kan mötas. Så får ett begrepp som ”Wanderung” också en 

avgörande rumslig innebörd för den fysiska atlasens utformning. Weigel pekar på 

hur Mnemosyne genom denna vandringsaspekt – som både fungerar som en 

epistemisk figur och som en läsanvisning för atlasen – knyter an till den senantika 

och medeltida kartografiska genren. Före utvecklingen av topografiska och 

isometriska kartor, vilka konverterar omvärldens heterogenitet till homogena 

schematiska bilder, användes illustrerade kartor där geografiska områden inte 

avbildades genom verkliga fågelperspektiv, utan tecknades som resvägar.199 

Resvägen framställdes genom sina hållplatser, typiskt sett genom avbildandet av 

representativa byggnader. Landskapen i dessa för-topografiska vandringskartor 

bildar alltså i högsta grad imaginära mellanrum, eftersom betraktaren själv måste 

tillryggalägga dem i tanken.  

Bildatlasen möjliggör en orienterande och gestaltande kunskapsutövning där 

den synoptiska presentationen är av helt central betydelse genom att tillåta 

betraktaren att förflytta blicken. Detta sätt att framhäva läsaktens aktiva och 

meningsskapande betydelse förbinder också Warburg med den modernistiska 

litterära traditionen, och inte minst med en förgrundsgestalt som Stéphane 

Mallarmé, vars visuella experimentdikt Un coup de dés (Ett tärningskast) sökte 

kombinera synens simultanitet med ordets successiva verkan genom att sprida 

orden över boksidan i ett slags stjärnkonstellationer. Om det hos Mallarmé är 

boksidans vita tomrum som vägleder läsaren är det hos Warburg de svarta 

mellanrummen i atlastavlorna som orienterar åskådarens blick. Som Philippe-

Alain Michaud framhåller tjänade bildsättningen mot dukens mörka bakgrund ett 

produktivt syfte: ”In the panels of his atlas, Warburg intended to activate the im-

ages’ latent effects by organizing their juxtaposition against the black grounds he 

used as a conductive medium.”200I likhet med Un coup de dés fordrar Mnemosyne 

en sammansatt läsakt som uppluckrar gränserna mellan det visuella och det 

textuella genom att binda samman bildens rumsliga förutsättningar med textens 

temporala karaktär. Vi försöker avläsa bildkonstellationerna, samtidigt som vi 

avkodar bildtexternas figurativa språk.  
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Mnemosyne och biblioteket: en kommentar 

 

Att bildatlasen och det forskningsbibliotek som Warburg tillsammans med sina 

kollegor byggde upp var delar av samma kunskapskropp kan inte enbart utläsas av 

att ”Mnemosyne” – hågkomstens gudinna – stod som motto över ingången till 

biblioteket. Som mobil lärandestruktur stod Warburgs bildatlas – och de otaliga 

bildserier och utställningar som han komponerade parallellt med den – i ett 

analogiskt förhållande till det växande biblioteket. Bildatlasen fungerade därmed 

som ett slags bildlig projektion av de omgivande våningarnas bokliga kunskap. 

Den presenterade minnesspår till den jättelika pågående encyklopedi som 

biblioteket utgjorde.   

Liksom bildatlasen var biblioteket i grunden en rörlig konstruktion. Warburgs 

nära medarbetare Fritz Saxl har i en text om Warburgbibliotekets historia 

(publicerad i Gombrichs biografi) vittnat om det ständigt föränderliga systemet för 

böckernas placering. Bibliotekets organisation förändrades i takt med Warburgs 

forskningsmetoder och intressen. Nya upptäckter av släktskapsförhållanden 

mellan olika ämnen och teman ledde till omgrupperingar bland böckerna. 

Samlingen blev på så sätt högst levande, trots sin relativt sett ringa storlek. 

Warburg talade om ”lagen om den goda grannen”, med vilket han menade att den 

bok vi behöver oftast inte är den som vi redan känner till. I stället är det, menar 

han, kanske i den okända grannboken på hyllan som vi finner den avgörande 

informationen.201 Hyllplaceringens principer i Warburgs bibliotek kan alltså liknas 

vid ett slags serendipitetens metodologi, även om det som för besökaren kunde 

framstå som en lycklig slump i själva verket var frukten av ett gediget, pågående 

forskningsarbete och en medveten vilja att låta böckerna ingå i dialogiska – och 

dialektiska – relationer. Bibliotekets konceptuella närhet till bildatlasen 

understryks ytterligare av att dess kunskapsordning syftade till att skola besökaren 

i de visuella associations- och tankeprocesser som föregår språkliga system.202  

 Trots Warburgs roll som bibliotekarie och de både teoretiska och 

metodologiska beröringspunkterna mellan bildatlasen och biblioteket är det oftast 

vid arkivet som atlasprojektet liknas. Men det arkiv som här åsyftas är snarast 

Arkivet med stort A – dvs. ett slags ”kulturteknisk universalmetafor” för minnet 

och vetandet i vid mening som arkivet har antagit formen av i Foucaults, Derridas 

och andra franska filosofers tänkande.203 I verkligheten är arkivet väsentligen 

statiskt och bevarande. Det vill bibehålla samlingens ordning och struktur för att 

                                                 
201 Se Saxl, F., ”The History of Warburg’s Library”, i Gombrich, s. 327. 
202 Forster i Warburg (1999), s. 52. 
203 Se Thomas Götselius förord i Ernst, W. (2008), Sorlet från arkiven: ordning ur oordning, s. 8.  
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säkra den kontextuella förståelsen av innehållet även i framtiden. På franska 

används så begreppet ”respect des fonds”. Warburgs bildatlas, däremot, sätter 

kunskapen i rörelse. Den fungerar närmast som en påbyggningsbar och reviderbar 

visuell bibliografi vars syfte inte är att ge svar utan att erbjuda en ikonografisk 

orientering. Som kunskapsobjekt är Mnemosyne därmed på samma gång 

outtröttligt lärd och respektlös. 
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Slutdiskussion 

 

Denna uppsats har velat visa hur Warburgs bildatlasprojekt Mnemosyne – som 

visuellt instrument och kunskapspraktik – svarar mot ett metodologiskt problem 

att göra komplexa och svåröverskådliga bild- och kulturhistoriska förlopp 

begripliga. Studien har spårat den sammansatta naturen i Warburgs bildverk, både 

i sitt uttryck mellan konst och vetenskap och i sin position mellan 

kunskapstraditioner. Detta dels för att problematisera en alltför uträtad tolkning av 

Mnemosyne som vetenskapligt kunskapsobjekt, dels för att nyansera en alltför 

postmodernt färgad läsning av atlasen som konstnärligt montage.  

Warburgs bildatlas lägger fram en illustrerad historia, inte över konsten som 

sådan utan över ett specifikt bildvetenskapligt angreppsätt på vårt kulturella 

förflutna. På atlasens tavlor iscensätts det historiefilosofiska tänkande i vilket idén 

om bilders historiska minne och överlevnad utgör en grundsten. Men bildatlasen 

bör samtidigt inte läsas enbart som en figurativ syntes av den tidigare forskningen.  

Snarare utgör den dess logiska fortsättning genom att fungera både som ett 

redskap för att organisera vetandet och som en rumslig struktur för att producera 

ny kunskap. I atlasens kartografiska presentation premieras länkarna framför den 

raka följden. Att föra samman det likartade blir en vägledande princip för det 

forskningsarbete som drivs av viljan att finna och blottlägga släktskap bortom – 

och i polemik med – de räta, etablerade utvecklingslinjerna; en ambition som 

också återfinns i det omgivande warburgska bibliotekets organisering av böckerna 

enligt ”lagen om den goda grannen”.  

Mnemosynes synoptiska förevisningsform och mobila konstruktion 

uppmuntrar en paradigmatisk strukturering av bilddokument där spatiala och 

temporala aspekter tillåts att sammanflätas till olika tematiska arrangemang, 

genom vilka forskaren både kan pröva och ompröva sina teser. Atlastavlorna 

anger böjningsmönster där de enskilda bilderna utgör exempel på en regel som 

formuleras fortlöpande. Här smälts ett filologiskt förfaringssätt och ett objektivt 

ideal samman med en reflexiv och spekulativ didaktisk modell. Det som vid första 

anblick kan framstå som en anakronistisk komposition upprättar vid närmare 

beskådan ett myller av geografiska och historiska korsförbindelser. Så blir det 

universalistiska draget hos Warburg en fråga om gränslöshet och oklar hemvist 
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snarare än en fråga om allomfattande kunskap. Upptagenheten vid detaljer, vid det 

särskilda, leder in på spår som når, bokstavligen, kosmiska dimensioner. 

Med sin utvidgning av den konsthistoriska forskningen till en pluralistisk 

bildhistorisk vetenskap flyttar Warburg på ett grundläggande sätt fokus från 

konstverket till bilden som kunskapsdokument och låter i atlasen skilda visuella 

kulturuttryck verka sida vid sida. Den mångfaldigade bilden får här en dubbel 

epistemologisk betydelse: dels intresserar sig Warburg, som Katia Mazzucco har 

påpekat, särskilt vid bilder som på olika sätt är märkta av en process av 

överföring, överlevnad och reproduktion204, dels ägnar han sig genom 

atlasprojektet själv åt ett massivt reproduktionstekniskt arbete. Mellan 

bilddokumenten formas ett komplext nät av likhetsförhållanden, relationer av 

”familjelikheter”, där hierarkin mellan original och kopia, ursprunglighet och 

repetition suddas ut.  

Att inte låta textuell mening inskränka tolkningsutrymmet i atlasens tavlor 

behöver ses som en medveten strategi. De planerade textkommentarerna skulle 

publiceras separat och hade högst troligt fungerat mer som en fördjupad 

bredvidläsning än som ett uppslagsverk för att förvärva allmän kunskap. 

Mnemosyne var inte avsedd som en ordlös konsthistoria, men för betraktaren av 

det ofullbordade verket står det likväl klart att det är bilden som här utgör det 

privilegierade mediet för att gestalta tankens banor. Vetandet ordnas i ett visuellt 

system präglat av de mnemotekniskt associativa spår som föregår det språkligt 

kodade och fastställda. På atlastavlorna kan Warburg åskådliggöra de förnimbara, 

men textuellt svårinringade relationer, affiniteter och kategorier knutna till 

psykologiska och fysionomiska uttryck (emotioner, gestik, rörelser) som han 

centrerar sin bildanalys kring. Därmed pekar han på nya vägar inte bara för 

konsthistoriografin utan även för vårt sätt att bruka visuella dokument för att 

systematisera vår kunskap om världen och tingen. Men Warburg insåg sannolikt 

också riskerna med sin egen metod. Bildens mening – låter den flyttbara atlasen 

oss förstå – är en flyktig sanning, avhängig sin position i kedjan och i sin 

exemplariska konstellation. 

 

                                                 
204 Mazzucco, s. 7. 
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Sammanfattning 

Uppsatsen har syftat till att undersöka och diskutera kunskapens visuella 

organisation i den tyske konsthistorikern och kulturteoretikern Aby Warburgs 

Bilderatlas Mnemosyne. Bildatlasen, som vid Warburgs död 1929 var ofullbordad, 

kan beskrivas som ett kulturtekniskt och didaktiskt instrument vars mål var att 

öppna upp den konsthistoriska forskningen mot ett pluridisciplinärt fält av 

kulturvetenskaplig bildhistoria.  

Studiens grundläggande antagande har varit att bildatlasen som vetenskapligt 

förfaringssätt hos Warburg stimulerar ett analogiskt och associativt tankemönster 

som på olika sätt kan spåras till hans historiefilosofiska perspektiv, och i 

synnerhet till hans tanke om bilders och uttrycksvärdens överlevnad (Nachleben). 

Fokus har legat på hur sammanförandet av bilddokument kan förstås ur en 

metodologisk synvinkel och ur ett kritiskt perspektiv. Med stöd i Foucaults 

arkeologiska undersökning av humanvetenskaperna i Les mots et les choses har 

Mnemosyne diskuterats ur en kunskapshistorisk kontext, där beröringspunkterna 

med en förmodern och för-encyklopedisk ”likhetsepistemologi” har belysts. 

Vidare har bildatlasens praktik av bredvidställning (juxtaposition) studerats med 

utgångspunkt i Agambens utveckling av paradigmbegreppet. Atlasen har här 

tolkats som en paradigmatisk visuell struktur som varken är strikt induktiv eller 

deduktiv, utan i stället, enligt exemplets logik, rör sig mellan det särskilda och det 

särskilda i ett med nödvändighet öppet och pågående system.  
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