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V následujícím textu se chci především zabývat
statí Rogera Scrutona Fotografie a zobrazenífi , v níž íí
její autor dokazuje, že fotografiefi není zobrazením.í
Kladu si otázku, zda to platí opravdu za všech 
okolností, nebo je možné najít situace, kdy fotografiefi
zobrazením je nebo jako zobrazení funguje, a jaký je
mezi tím rozdíl.

Bude se však především třeba blíže podívat na výraz 
zobrazení. Scruton v původním znění používá slovo íí
representation, které má ale značně široký význam.
Kromě použitého zobrazení by bylo možné přeložití
tento výraz i jako reprezentace, zastoupení, ale i jakoíí
zpodobnění nebo jako í zachycení. Nicméně Scruton íí
hned v první kapitole srovnává fotografii a malbu fi
a (nejen) na tomto srovnávání se snaží prokázat, že 
fotografie není fi representational art, tedy zobrazující 
umění, což mě vede k tomu, držet se překladu, který 
před ostatními slovy preferuje slovo zobrazení.

Stejně tak důležité však je, že Scruton svou 
argumentaci směřuje k ideální fotografii, kdy fi
„ideálem“ míní logický ideál, a to jak fotografie, tak fi
malby. Bude zajímavé pokoušet se srovnat, co platí 
ještě pro Scrutonovu ideální fotografi i, ale již neplatí fi
pro fotografi i konkrétní a opačně. Ačkoliv Scruton fi
píše, že: Konkrétní fotografi e je výsledkem snahy fi
fotografů znečistit ideál jejich řemesla cíli a metodami 
malby.41

ff
, o čemž se domnívám, že je to názor značně 

41 Scruton, R. Estetické porozumění.
Brno: Barrister & Principal, 2005, 
s. 34.
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fotografy, které však nedokážu defi novat, a Scrutonfi
tuto myšlenku dále nerozvíjí.

„Často se říká, že fotografi
y j

i vynalezli malíři fi
(protože jí dali zarámování, albertinovskou
perspektivu a optiku camera obscura). Tvrdím: nikoli, a
byli to chemici. Poněvadž noema „toto bylo“ se stalo
možným teprve toho dne, kdy určitá vědecká situace 
(objev citlivosti stříbrných solí na světlo) dovolila
zachycovat a přímo tisknout světelné paprsky, které 
vysílá různě osvětlený předmět. Snímek je doslova
emanací referentu. Z reálného těla, které bylo tam, 
vyšly paprsky, jež se dotkly mne, který jsem zde; 
nezáleží na délce trvání tohoto přenosu; snímek mrtvé 
bytosti se mne dotkne stejně jako opožděné paprsky 
nějaké hvězdy.“42““

Scruton defi nuje zřetelný vztah malby k jejímufi
předmětu, nazývá jej „intencionálním“, jinými slovy 
jestliže malba zobrazuje předmět, neplyne z toho, že 
tento předmět musí existovat, a pokud existuje, není 
jisté, zda jej malba zobrazuje, jaký je.43 Navíc, je-li x 

42 Barthes, R. Světlá komora. Praha: 
Fra, 2005, s. 78.

43 Kladu si však otázku, je-li to sku-
tečně malba, která zobrazuje, není-li 
přesnějším vyjádřením, že malba je 
zobrazením, ale tím, kdo zobrazuje, 
je ve skutečnosti její autor, právě po-
mocí malby. Protože pak by fotogra-
fi e sice nemusela být zobrazením, ale fi
její autor by pomocí tohoto ne-zobra-
zení mohl něco zobrazovat, respekti-
ve ji jako zobrazení využít. K různým 
možnostem využití fotografie se však fi
Scruton vyjadřuje v dalších částech 
své statě, ale celkově se autorem re-
spektive zrodem nezabývá.
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nějaký konkrétní člověk, jehož je x malbou.
Následně srovnává malbu s fotografií, kteráfi

je rovněž v nějakém vztahu ke svému předmětu. 
„Fotografi e je fotografifi ífi něčeho.“44 Na rozdíl od 
malby nejde o vztah intencionální, ale kauzální, 
tedy je-li fotografie fotografifi  í nějakého předmětu,fi
plyne z toho, že tento předmět existuje (existoval),
a je-li x fotografix  í člověka, existuje konkrétní fi
člověk, jehož je x fotografix í. Domnívám se tedy, že fi
v počátku je třeba k fotografickému obrazu vždy fi
přistupovat s vědomím způsobu jeho utváření, 
tedy mj. na základě toho, co André Bazin ve svém
textu Ontologie fotografického obrazufi  nazývá jejím
„automatickým zrodem“45

fifi
““ .

Avšak u čeho bych se rád zastavil, je otázka 
podobnosti, kterou Scruton pokračuje: Dále z toho 
plyne – i když z jiných důvodů –, že tento předmět 
je zhruba takový, jak vypadá na fotografii.fi 46

pp

Domnívám se, že ono zhruba je velmi obtížné
defi novat, a opustím-li Scrutonovu ideální fotografifi i,fi
mohu tvrdit, že tento mimetický efekt není předem
nijak dán. Ano, stává se, že se fotografi e podobajífi
svým předmětům, dokonce se s tím předem počítá, 
avšak tento druh podobnosti je právě efektem,
vyplývá z určitého uspořádání halogenidů stříbra 
v emulzi, reagujících při dopadu světelných paprsků

44 Scruton, R. Estetické porozumění.
Brno: Barrister & Principal, 2005, 
s. 35.

45 Bazin, A. „Ontologie fotografického fi
obrazu“. In: Císař, K. (ed.). Co je to 
fotografie. fifi Praha: Herrmann & syno-
vé, 2004.

46 Tamtéž, s. 35.
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světa, jež vytvářejí více či méně diferencované 
škály, které se samy dále progresivně strukturují doyy
obrazů, eventuálně rozpoznatelných, jakožto mající 
podobný zjev jako předměty, z nichž emanují. Jsou
to tedy fyzikální zákony (zákony vlastní promítnutí 
světelných paprsků na fotocitlivou vrstvu), jež určují 
vztah mezi výchozími předměty a jejich účinky na
fotografickém podkladu.fi 47

Scruton dále poznamenává, že podobnost
konečných výsledků procesů fotografie a malby fi
může svádět k mylné domněnce, že intencionalita 
jednoho a kauzalita druhého jsou pro postavení 
konečného výsledku zcela irelevantní, protože v obou
případech se zdá, že důležitá část zobrazení je dána
tím, že divák vidí na obraze či fotografii předmět. Dofi
značné míry tedy jde o samotné porozumění obrazu, 
a jak vysvětlil E. H. Gombrich, rozumět umění
znamená znát omezení svazující uměleckou techniku 
a umět to, co je dáno touto technikou, oddělit od 
toho, co je dáno člověkem. Pokud divák nebude 
informovaný a nepozná, že se jedná o fotografii,fi
nikoliv o malbu, dojde k tomu, že fotografii mylněfi
užije jako zobrazení, bude vidět malbu, jelikož bude t
přesvědčen, že před ní stojí. Není však možné se
tak úplně zabývat nepoučenými diváky, Scruton 
totiž zároveň v následném porovnávání porozumění 
malbě a jazyku tvrdí, že porozumění není zajištěno 
ani pravidly, ani konvencemi, a zdá se naopak být 

47 Dubois, P. L’Acte photographique et 
autres essais. Paris: Nathan, 1990.
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že porozumění obrazu je podmíněno primárním
přijetím informace, o jaký druh obrazu se jedná,
jelikož to představuje zásadní klíč k jeho přečtení.

Je zřejmé, že jistě není lhostejné, zda vztah mezi
obrazem a jeho předmětem je intencionální, či
kauzální. Domnívám se však, že Scrutonovo tvrzení, 
že to, co vidíme na obraze, neurčují nezávislé 
vlastnosti předmětu, ale naše porozumění malbě,
je aplikovatelné i na fotografi i. Ovšem pouze zafi
předpokladu, že bychom přistoupili na možnost, že 
naše porozumění významu fotografi e určí i to, jak fi
si viděné pojmenujeme, tedy to, co na ní následně 
opravdu uvidíme.

Nicméně to, jak fotografi e bude vypadat, jejífi
předmět jednoznačně ovlivňuje. Tato již zmiňovaná 
kauzalita, to, že předmět fotografie musel nutně fi
existovat, ono Barthesovo „toto bylo“, fotografiifi
v širším smyslu slova řadí ke „znakům“, které 
Charles Sanders Peirce nazýval „index“ v protikladu
k „ikonu“ a „symbolu“. Indexy jsou znaky, které
udržují nebo udržovaly v daném časovém okamžiku 
vztah skutečné hmotné souvislosti se svým
referentem, zatímco ikony se vyznačují spíše vztahem 
na čase nezávislé podobnosti a symboly vztahem 
obecné konvence.

Poznámka k singularitě: V tom, jak Peirce dále
upřesňuje, co triádou ikon/index/symbol rozumí,l
je jasné, že kategorii indexů můžeme vymezit na

48 Scruton, R. Estetické porozumění.
Brno: Barrister & Principal, 2005, 
s. 40.
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principu, který s sebou sám o sobě nese tři řády 
teoretických důsledků, jež jsou navzájem velmi 
výrazně provázány; vztah, který indexické znaky 
udržují se svým referenčním objektem, se vždy řídí
ústředním principem hmotné souvislosti, což nutně 
znamená, že tento vztah spadá do řádu singularity,
potvrzení aí designace.49

Zastavím-li se právě u singularity a vyjdu-li z toho,
že index (tedy i fotografi cký obraz) je vymezenfi
svým vznikem, který je otiskem, stopou skutečného
předmětu v jeden konkrétní okamžik času, ve kterém 
zde předmět byl, musím spatřit, že tato indexická 
stopa je nutně ve svém principu jedinečná, odkazuje 
pouze k jednomu, vlastnímu referentu v jednom 
časově omezeném okamžiku. Fotografi cká stopa je fi
jedinečná právě tak, jako je jedinečný její referent. 

Fotografi e reprodukuje donekonečna to, co se stalofi
pouze jednou: Fotografi e je mechanickým opakovánímfi
toho, co se existenciálně nikdy opakovat nemohlo.
Událost v ní nikdy nepřekračuje samu sebe k něčemu 
jinému: onen soubor, korpus, který potřebuji, končí 
vždy u těla, které vidím; fotografi e je absolutní fi
jednotlivina, suverénní nahodilost, tuhá a tupá, je
to Toto (je to tento snímek, a nikoliv snímek vůbec), 
jedním slovem: to, co Lacan nazývá Tyché, Příležitost, 
Setkání, Reálno v jeho neudolatelném výrazu.50

Víme, že fotografický obraz může být vyhotovenfi
v podstatě v neomezeném počtu, fotografi e zahájila fi

49 Dubois, P. L’Acte photographique et 
autres essais. Paris: Nathan, 1990.

50 Barthes, R. Světlá komora. Praha: 
Fra, 2005, s. 13.
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typickým rozmnožitelným a seriálním obrazem. 
Avšak je třeba si uvědomit, že reprodukovatelnost
je možná pouze mezi znaky. Jedinečnost se netýká 
tohoto poměru mezi znaky, ale týká se poměru znaku 
k denotovanému objektu. Jsou-li snímky vytvořeny 
„kopírováním“ negativu, jsou pouze „metasnímky“, 
snímky snímků. Ale fotografie ve svém principu a ve fi
svém principu uchopená je vždy a nutně singulární.

Základním rysem indexu je tedy hmotná
souvislost. Z četných Peircem zmiňovaných příkladů 
indexu vyzdvihněme korouhev, která ukazuje směr 
větru, sluneční hodiny, které udávají čas, olovnici,
která ukazuje kolmý směr, kouř, který značí oheň, 
ukazování prstem atd.51 Ale naopak ikon v sobě 
nutně nezahrnuje fyzickou existenci referentu,
ikonický znak je tedy na skutečnosti nezávislý a jeho 
jediným podstatným rysem je podobnost k tomu, co 
označuje, ať už to existuje, či nikoliv. 

Tento protiklad mezi ikonem a indexem však 
není nijak vylučující: v ikonu je důležitá podobnost 
s předmětem (bez ohledu na to, zda existuje), 
v indexu je podstatné, že předmět opravdu existuje 
a že je v přímém vztahu se znakem, který z něj
emanuje – ať už se tento znak svému objektu
podobá, či nikoliv. Je tedy jasné, že fotografický fi
znak skrze svůj způsob zrodu světelnou stopou 
plně spadá do kategorie indexů, a to i přes to, že se 
efekty fotografi ckého procesu nakonec ocitají v řádufi

51 In: Dubois, P. L’Acte photographi-
que et autres essais. Paris: Nathan, 
1990.
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symbolů. 
Scruton uvádí příklad fotografie nahé postavy fi

s draperií, která nese název Venuše, a dodává, že 
jelikož to lze chápat jako uplatnění fikce, nemělo fifi
by se v tom vidět fotografické zobrazení Venuše, ale fi
fotografie zobrazení Venušefi 52. Jde o to, že k procesu
fi ktivního zobrazení dochází ne ve fotografifi i,fi
fotografi ckém snímku, ale v jejím předmětu. Autorfi
tohoto snímku využívá nahé postavy a draperie 
ke svému zobrazení Venuše, ale zobrazující
akt, který ztělesňuje zobrazující myšlenku, se
neuskuteční jejím vyfotografováním, ale ještě 
před ním, než je fotografi e pořízena. Scruton tutofi
situaci rozvíjí dalším příkladem vypůjčeným od
Richarda Wollheima, kdy modelem, tentokrát však 
nevědomým, bude náhodný opilý pobuda. Fotografie fi
bude nazvána Silénos. Je možné se ptát, není-li
to fotografie fifi  kce srovnatelná s obrazem Siléna,fi
k němuž stál modelem opilý pobuda. Scruton to 
odmítá, protože tento příklad nic nedokazuje, 
a nabízí příklad podobný: na ulici narazím na 
opilého pobudu, ukážu na něho a řeknu „Silénos“. 
To, zda pouhé mé gesto dělá z pobudy zobrazení,
je diskutabilní, ale jestliže přistoupíme na to, že
tomu tak je, pak se zobrazením může stát proto, že
vás vybízím, ať o něm takto uvažujete. Vyjádřil jsem 
zobrazující myšlenku: Představte si tohoto člověka 
jako Siléna. A myšlenku jsem završil tím, že jsem

52 Scruton, R. Estetické porozumění.
Brno: Barrister & Principal, 2005, 
s. 46.
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diváci jste na moji pobídku přistoupili. Při jiných 
příležitostech by mohl tento ostenzivní akt uskutečnit
fotoaparát. Fotoaparát je tedy užit nikoliv k tomu,
aby něco zobrazil, ale aby na to ukázal.53 Otázka, zda
gesto ukázání dělá z pobudy zobrazení, je stejná jako 
otázka, jestli obnažení těla a drapérie učiní zobrazení 
z ženy, která fotografovi stála modelem pro fotografiifi
nazvanou „Venuše“, protože podle Scrutona je zcela
jedno, jestli se na předmět ukáže, či zda je (ideálně)
vyfotografován, jelikož fotografie pouze přenáší otisk fi
předmětu, na nějž tím bylo ukázáno, k našim očím.

Jestliže jistá fotografie nabízí našemu zkoumavémufi
pohledu pohled na jistou postavu, například na muže
v uniformě, který stojí po boku koně s postrojem, 
můžeme si být jisti pouze jedním: tento muž, tento 
kůň, tento oblek, tento postroj skutečně existovali, 
skutečně tu v této pozici byli. To je ale vše, co nám 
tento snímek říká. O (obecném či zvláštním) významu, 
který je třeba této existenci přisoudit, nevíme nic.54

Je možné prohlásit, že fotografi e neinterpretuje,fi
neobjasňuje, nekomentuje, spolu s Barthesem ji
můžeme nazvat sdělením bez kódu. Domnívám se
však, že ve skutečnosti je zproštěna kódů pouze
a právě jen v okamžiku svého automatického
zrodu, kdy světelné paprsky dopadají na citlivou
vrstvu fotografi ckého materiálu. Tento rozhodující fi
okamžik je jediný v celém fotografickém procesu,fi
kdy je možné fotografii nazvat sdělením bez kódu,fi

53 Tamtéž, s. 47.
54 Dubois, P. L’Acte photographique et 

autres essais. Paris: Nathan, 1990.
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nezasahuje a nemůže zasáhnout do fotografického fi
procesu člověk a fotografi e je tu čistou stopou, fi
světelným otiskem. (Je možné se sice dohadovat, je-
li fotografi í již latentní obraz, nebo se jí stává teprve fi
v okamžiku, kdy začne být viditelným, což je však 
otázka pouze dalšího technologického procesu.) 
Ale před tímto okamžikem i po něm je fotografiefi
beznadějně zapředená ve spleti kódů. Před jejím
vznikem je tu rozhodnutí fotografa pořídit snímek 
a důvody k tomuto rozhodnutí, ale i výběr techniky, 
která bude použita, a její ovládání, zvolení úhlu
pohledu v souvislosti s důvody, které vedly k pořízení 
snímku atd. Po vzniku fotografi e je třeba volit, jakýmfi
způsobem bude prezentována (opět volba techniky, 
formátu atd.), a následuje její zařazení do sítě 
vztahů a kontextu, podle důvodů, které stály za jejím
pořízením, respektive je nějak využita, bez ohledu na
důvody jejího pořízení.

Stejná fotografie může být využita různými fi
způsoby, od soudní fotografie, rodinného alba až pofi
umělecký předmět v galerii. Záleží na lidech, kteří jí 
disponují, do jakého kontextu bude zařazena.

Přistoupím-li na logickou argumentaci Rogera 
Scrutona dokazující, že fotografi e jako uměleckáfi
forma nemůže nic zobrazovat, neznamená to však,
že není možné tvrdit, že fotografie nemůže být fi
jako zobrazení použita. Vrátím se ještě k příkladu
Richarda Wollheima, který zmiňuje Scruton. 
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divák stane před fotografi í a řekne „Silénos“, i když fi
na snímku pochopitelně nebude zachycen skutečný
Silénos, ale spící opilec (možností, že divák spatřil 
na fotografi i svého známého jménem Silénos, sefi
nebudu zabývat). Podle Scrutona nejde o nic jiného 
než o přenos ostenzivního aktu k očím diváka, ale
tento divák neuvidí spícího pobudu, který vypadá
jako jeho představa podoby Siléna, ale uvidí postavu 
Siléna, k čemuž dojde (například) díky tomu, že autor 
fotografi e z nějakého důvodu chtěl, aby divák spatřil fi
postavu Siléna, kterou on spatřil v osobě spícího opilce
a důmyslně podsunul divákovi tuto fotografii vsazenou fi
do kontextu, díky němuž je poučený divák připraven
pohlížet na tuto fotografi i s návodem na jejífi čtení, který 
zní „představte si tuto fotografi i jako zobrazení Siléna“.fi
Sice víme, že tato stejná fotografi e může v jinémfi
kontextu znamenat cokoliv jiného, ale právě díky 
kontextu dokážeme neinterpretující, nekomentující,
neobjasněné fotografi e interpretovat, číst a na jakofi
takové na ně i pohlížet. Zároveň se zdá, že předchozí
úvaha není ani v rozporu se Scrutonovými tvrzeními.
Scruton říká: Porozumění fotografiím a porozumění fifi
malbám předpokládá uplatnění schopnosti „vidět jako“,
a to ve zcela zvláštním smyslu, kdy člověk vidí x jako Y,Y
aniž má pokušení věřit, že x je Y.55

yy

Avšak Scruton možnost „užití jako zobrazení“
odmítá s tím, že kdyby bylo možné říci, že zobrazení 
koneckonců není vnitřní vlastností ani malby ani

55 Scruton, R. Estetické porozumění.
Brno: Barrister & Principal, 2005, 
s. 35.
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charakterizovat jako zobrazení, pouze když ji jeden
člověk užije k tomu, aby něco zobrazil jinému, pak by 
podle tohoto názoru nebylo možné říci, že něco „je 
zobrazením“, ale něco pouze je „užito jako zobrazení“. 
Kdyby tomu tak bylo, má argumentace by vyšla 
naprázdno. Fotografi e by byly zobrazeními ve stejně fi
velké či malé míře jako malby, gesta, zrcadla, označení 
a cokoliv jiného, co může mít svou roli v procesu
komunikace56. Píše Scruton. Troufám si tvrdit, že
toto však není náš případ. Netvrdím, že zobrazení
není vnitřní vlastností, naopak není nutné odmítat,
že zobrazení je vnitřní vlastností jak malby, tak e
popisu a jsem ochoten přistoupit i na to, že fotografiefi
zobrazením není, pouze tvrdím, že věci, například
fotografi e, jejichž vnitřní vlastností zobrazení není,fi
mohou být za vhodných okolností jako zobrazení
využity, jak jsem se to snažil vylíčit na vypůjčeném 
příkladu Siléna a fotografií zasazených v kontextu.fi

Roger Scruton ve své stati pracuje s modelem 
ideální fotografi e a v takovém případě je třebafi
akceptovat i jeho následující tvrzení: Jestliže se 
někomu zdá být nějaká fotografi e krásná, je tomufi
tak proto, že se mu zdá být něco krásného na jejím 
předmětu.57

Těžko říct, nakolik se však od tohoto modelu
odkloním, začnu-li uvažovat o možných způsobech, 
jakými fotografie přenáší k našim očím to, na co bylofi
pomocí ní, slovy Scrutona, ukázáno. 

56 Tamtéž, s. 56.
57 Tamtéž, s. 49.
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na ulici. Pak před toto místo postavím rám. Nastavím 
ho tak, aby bylo ze zvoleného místa vidět pouze určité 
části ulice, kdežto jiné budou skryty. (…) Popsal jsem 
zde aktivitu, která je estetickými záměry vymezena 
stejně jako to, s čím má zkušenost normální fotograf. 
Jak by ale někdo mohl tvrdit, že to, co vidím v rámu, 
není ulice sama, nýbrž její zobrazení?58?? Nechystám
se tvrdit opak, ale domnívám se, že je třeba stále mít
na paměti, že jakkoliv Scruton srovnává fotografii fi
se zrcadlem, ukazovákem či pouze instalovaným
rámem, tak abychom skrze něj viděli to, co je pomocí 
něj vybráno a ohraničeno, to, na co je pomocí rámu
ukázáno, že způsoby, jakými „ukazuje“ fotografi e, jsou fi
různé a odlišné. Vždy jde o redukci prostoru v plochu,
vždy dojde k radikálnímu omezení barevné škály,
kterou jsme ve skutečnosti schopni vidět okem a vždy 
dojde k jejímu posunu. Fotografi e je pouze otiskem fi
reality, její světelnou stopou, a jak jsem již popsal, 
i když v okamžiku (jediném, ale rozhodujícím) není
možné zasáhnout do automatického zrodu fotografie, fi
je možné tento okamžik účinně ovlivnit ještě před 
tím, než k němu dojde, a po tom, co k němu došlo, 
je možné stejně tak ovlivňovat i zviditelnění takto 
získaného latentního obrazu. 

Zarámování, výběr a stejně tak způsob zachycení 
určí, jak bude vypadat stopa předmětu, která bude 
přenesena k našim očím a která se vždy bude od 
svého referentu lišit. Domnívám se, že díky tomuto 

58 Scruton, R. Estetické porozumění.
Brno: Barrister & Principal, 2005, 
s. 56.
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lišící fotografi e za krásné, a to nikoliv jako špatně fi
formulované prohlášení o jejich předmětu. Předmět 
není nikdy možné spatřit tak, jako je ho možné 
spatřovat na fotografi i (a zřejmě zde dochází k odklonu fi
od ideální fotografiefifi  Rogera Scrutona, který s žádným e
lišením fotografi e a jejího předmětu neoperuje) a toto fi
jiné spatření může být vnímáno jako krásné, jako 
specifická estetická kvalita, ačkoliv samotný předmětfi
fotografi e bychom bez tohoto lišení jako krásný fi
vnímat nemuseli, a jehož čitelná stopa je však stále
na fotografi i přítomna. Zároveň je třeba připustit, fi
že zřejmě není možné při pohledu na fotografii zcelafi
vyloučit zájem o předmět a sledovat pouze fotografické fi
„zobrazení“, nicméně způsob „zobrazení“ může být 
dominantní a pro správné (autorem zamýšlené) čtení 
fotografi e jednoznačně určující. fi

Jiná situace nastává, máme-li zájem o fotografii fi
jakožto fotografii.fi Někdo samozřejmě může mít 
o fotografii čistě abstraktní zájem, může mít zájem fi
o fotografii jakožto konstrukci linií a tvarů (jakfi
bychom měli vnímat například rayogramy Mana
Raye). Člověk může mít čistě abstraktní zájem
y p y g y

o cokoli; fotografi e je zobrazujícím uměním, pouze je-li fi
náš zájem o ni typem estetického zájmu o fotografické fi
„zobrazení“59““ . (Není ani možné pominout možnost, 
že je-li fotografi e hmotná, je možné považovat za fi
krásný tento předmět, tuto fotografii-věc, v podstatěfi
bez ohledu na to, co je na ní zachyceno. Zájem

59 Scruton, R. Estetické porozumění.
Brno: Barrister & Principal, 2005, 
s. 49.
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v žádném případě podceňovat, ačkoliv zkrátka o nic 
jiného než o nosič nejde.)

 Scruton svou stať uzavírá prohlášením 
o neschopnosti fotografie být erotickým uměním, fi
protože nám podává spíše předmět chtíče než
jeho symbol: fantazii touhy tak uspokojuje dávno 
před tím, než se jí podaří pochopit či vyjádřit její 
skutečnost. Dalo by se říci, že technika fotografi e jefi
bytostně pornografickáfi , píše Scruton.

Tvrzení o pornografi čnosti fotografifi cké techniky fi
je po celé předchozí Scrutonově argumentaci možné 
přijmout, avšak nemyslím, že by se to jako důsledek 
mělo nutně projevit ve fotografickém obraze.fi

Na co jsem však na závěr chtěl poukázat především,
je prostor za ohraničeným okrajem fotografie. fi
Totiž tak, jako již víme, že předmět fotografiefi
musel nutně existovat, se dá předpokládat, že velmi 
pravděpodobně kolem tohoto předmětu existovaly 
věci a skutečnosti na něj navázané, o kterých však 
již fotografie důkaz nepřináší a my se v úvaze o nichfi
musíme spolehnout dílem na naši zkušenost a dílem
na fantazii. Tak jako při spatření stop zvěře ve 
sněhu předpokládáme kromě otištěných tlapek také
existenci trupu a hlavy, ačkoliv si nikdy nemůžeme
být jisti. Protože nikoliv to jisté, zjevené a dokázané, 
co vidíme na fotografi i, ale právě to skryté za jejím fi
okrajem často dráždí naší fantazii, nutí nás k otázkám 
víc než to, o čem již, díky ní, víme.


