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úvaha nad autonomií fotografig ckého obrazufi
  

Fotografi cký obraz jako zobrazovací prostředek fi
prochází celou škálou oblastí, kde se významy pojmu 
originality, jedinečnosti, reprodukce a pravosti
velmi liší, nebo dokonce zcela ztrácejí význam. Bude 
proto nutné tyto pojmy alespoň rámcově vymezit 
obecněji a z různých hledisek, v oblastech byť třeba
nesouvisejících, které však spojuje, nebo může 
spojovat, právě zacházení s fotografickým obrazem. fi
Na základě několika možných způsobů pojímání
originality se mohu pokusit vymezit tyto pojmy i pro
fotografický obraz.     fi

Vezmu-li tradiční obraz, umělecké dílo, malbu, 
mohu pojem jeho originality pojímat mnoha způsoby. 
Vezměme případ, kdy pojem originality takového 
předmětu bude založen na víře v jeho magickou
moc. V takovém případě se jednak jeho jedinečnost 
a pravost bude předpokládat sama sebou – je součástí
víry, a jednak je z hlediska předmětu – malby –
druhotná, jelikož většinou původ magické síly netkví 
ve vyhotovení takového obrazu, ale až následně 
v přiřknutí nebo prohlášení její existence (ale zrovna
tak v jejím přijetí). 

Podobně není na prvním místě něco, co bych 
pro naše účely mohl nazvat optickou informací, 
informace však musí být na straně diváka či
„příjemce“, ten musí vědět, co předmět je (nikoliv 
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jej vnímat jako jedinečný z hlediska jeho magie. Toto
pojetí originality či jedinečnosti se však nevztahuje 
pouze na předměty, které bychom zařadili do světa
umění, ale na jakékoliv předměty – jak uměle 
vyrobené, tak čistě přírodního původu. Rozhodující
je magie, nikoliv předmět. A z tohoto hlediska 
mohu přistoupit stejně k prstu světce v relikviáři,
svatému obrázku, zrovna tak jako k fotografii, ovšemfi
je třeba zdůraznit k fotografi i jako fi předmětu. Jde
o hledisko úzce svázané s fyzickou existencí, jejíž 
pojem jedinečnosti vytváří víra. V očích skalního
vyznavače kultu například nějakého idolu popkultury 
se význam a hodnota plakátu s fotografií star zásadně fi
promění v momentu, kdy na plakát uctívaná osoba
byť jen vloží ruku. Již to není zaměnitelný plakát,
pro vyznavače kultu je to jedinečný a nezaměnitelný 
magický předmět. Z fotografie-obrazu se stáváfi
fotografi e-předmět, nebo spíše jenom předmět,fi
protože nejde již nadále o obsah obrazu, ale dotek. 
Situace je však složitější právě proto, že se jedná 
o fotografii.fi

Společnou vlastností předmětů, které vnímám jako 
nadané magickou silou, je jejich zcela pochopitelná,
téměř absolutní rezistence vůči reprodukci. Přesto 
může být cosi, co nazývám magií toho kterého
předmětu, přeneseno (nikoliv zdvojeno). Koneckonců
samotná informace o existenci magického předmětu 
se sama stává magickou. A otisk svatého ostatku, 
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nese část magické síly původního předmětu. Mohli
bychom takový otisk nazvat reprodukcí magické síly, 
která je sice svázána s konkrétním předmětem, jejíž
základ však, jak již byl řečeno, spočívá ve víře.

Zde je třeba se pozastavit nad pojmem 
jedinečnosti. Pokud bychom si představili
hypotetickou situaci, kdy by svět byl zaplaven
otisky prstu svatého muže, jsem si jist, že by došlo 
k výraznému „naředění“ síly původního zdroje 
a zcela ke ztrátě jakéhokoli vnímání těchto předmětů
jako magických. Bylo by možné to přirovnat 
k opotřebení grafické matrice po určitém počtufi
tisků. Zatímco však u grafi cké matrice je další fi
tisk znemožněn její fyzickou životností, zde by šlo 
o vyčerpání pojmu jedinečnosti, jako nezbytnosti
magického předmětu, a samotné otisky by se staly 
pouhým odkazem na existenci prvotního zdroje,
který by však primárně touto profanací svého
otisku nebyl nijak ohrožen, jelikož otisk je vůči
otiskovanému novým předmětem.

Je pochopitelně možné k tomuto otisku též 
přistupovat čistě jako k technické reprodukci
povrchu prstu samotného. Pokud k němu přistoupím 
takto, hlavní získanou hodnotou bude znalost, jak 
tento povrch vypadá, z hlediska magie a víry tedy věcy
nepodstatná a toto hledisko sami předem vyloučíme 
právě svým přístupem k prstu jako k magickému
předmětu. 
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s technickou reprodukcí a otázkou, co 
reprodukujeme a co vůbec je reprodukovatelné.
Přistupme k fotografi i jako k fi otisku reality. Jakkoliv 
je tato stopa dvourozměrná, respektive bezrozměrná,
zprostředkovaná pouhými paprsky světla, přesto je
stopou. Je možné k fotografii takto přistupovat, je fi
však obtížnější ji tak skutečně vnímat. Vrátím-li se
k plakátu uctívané star, pak pro vyznavače jejího
kultu by fotografi e měla stačit a fungovat jako fi
magický předmět sama o sobě, je-li otiskem vzývané
osoby. Přesto tomu tak není z několika důvodů; 
neschopnost plně vnímat a prožívat fotografii fi
jako otisk, či stopu reality nesoucí pro nás v sobě 
jakousi reprodukci magie zobrazeného (otištěného)
předmětu, mohu nacházet v (byť podvědomě) 
vnímané přílišné vzdálenosti a odvozenosti od 
čehosi původního. Nelze přehlédnout, že jde 
o otisk otisku a následnou reprodukci reprodukce
a troufám si tvrdit, že obvykle za jednoznačně 
hodnotnější považujeme fotografii (fotografifi e-fi
předmět), o níž víme, že byla pořízena či vyrobena 
jaksi bezprostředněji než plakát, který vyjel z rotačky 
tiskárny v miliónovém nákladu. 

S tím také souvisí druhý důvod, kterým je již 
zmíněná profanace. Svět je zaplaven plakáty 
našich idolů a právě z těchto důvodů je dokážeme 
vnímat pouze jako poukázání na nutnou existenci 
zobrazeného, jako informaci o existenci magického, 
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technického obrazu. Povšimněme si však, že tyto
zmíněné důvody nemožnosti přenést či reprodukovat, 
respektive uchovat během procesu relevantní 
část čehosi magického v zobrazovaném, nejsou 
ultimativní, je možné sledovat určitou stupňovitost, 
poločas mizení toho, co zde nazývám magií.íí
Konečnou fází možnosti takového přenosu – otisku 
je však okamžik, kdy se fotografie zbaví své hmotné fi
podoby a zjeví se zcela nehmotná na ploše monitoru
a přestane mít možnost být fotografií-předmětemfi
a zůstane pouhou a čistou informací.

Jiná situace nastává v případě, kdy se zabývám 
vlastnostmi fotografické reprodukce uměleckéhofi
díla. Důležitým hlediskem v tomto problému je 
zážitek při setkání s uměleckým dílem. Je jasné, že 
zážitek ze spatření originálního obrazu a zážitek ze
spatření jeho reprodukce budou rozdílné, jakkoliv by 
reprodukce byla sebedokonalejší, zážitek ze spatření
reprodukce je pouhou ozvěnou a tušením zážitku 
z původního díla, mj. proto, že dochází k obrovskému
úbytku informací, což je ale pouze technická rovina,
se kterou jsme dobře obeznámeni a dokážeme s ní 
počítat i vzhledem k okolnosti různé rezistence vůči
fotografické reprodukovatelnosti.  fi

Při pohledu na reprodukci je nezbytné 
a samozřejmé alespoň tušit, co je a co není 
možné reprodukovat, kde leží kořeny jedinečnosti 
reprodukovaného, jsou-li jaké; obraz, malba není jen 
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ideje malíře, která je z hlediska originality samotné 
malbě nadřazena, zatímco fotografická reprodukce fi
není ani fotografií obrazu, ale právě pouhým fi
sejmutím optické informace z jeho povrchu a je těžké 
předpokládat, že se podaří přenést i to, co Walter 
Benjamin nazývá aurou, kterou obraz jako celek, 
včetně své jedinečnosti a pravosti obsahuje a kterou 
vyzařuje (resp. může vyzařovat) a co jistě má mnoho 
společného se zmiňovaným pojmem magie, ale na 
rozdíl od něj však kořeny tohoto pojetí jedinečnosti
netkví ve víře, ale v díle samotném a spolu s ním také 
mizí. (Jako v případě poslechu reprodukovaného 
záznamu živého vystoupení hudebního tělesa 
neslyšíme živé vystoupení hudebního tělesa, ale právě
jeho reprodukci.)

Zážitek ze spatření „pravého“ obrazu je navíc
závislý na důvěře v jeho pravost, jak ale toto
kritérium funguje v případě, že zobrazovacím
médiem nebude malba, ale půjde o technický 
obraz, u kterého se samo o sobě a vzhledem k jeho 
technické podstatě s reprodukcí předem počítá? Je 
nepochybné, že zážitek ze spatření uměleckého díla 
neseného fotografickým obrazem nebude zážitkem fi
spatření fotografické reprodukce tradičního obrazu, fi
přestože můžeme předpokládat, že fotografie nafi
stěně galerie má někde své dvojníky.60

60 Nebo je pochopitelně mít nemusí, je 
jedinou a poslední zvětšeninou ze 
zničeného negativu, a pokud jsme
jako diváci tuto informaci obdrželi,
nedokážeme s ní nadále při uvažová-
ní o jedinečnosti vystavené fotogra-
fi e neoperovat. Je to však samozřej-fi
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jak ji známe dnes a tak jak ji do světa uvedl Talbot, 
nemá otázka pravosti smysl. Můžeme sice sledovat 
její proměny při opakované reprodukci reprodukce, 
zůstáváme však stále na úrovni technologie 
a technické kvality. A právě z důvodu technické 
podstaty fotografi e je snadné zapomenout na jeden fi
podstatný fakt, totiž že každá fotografie má svéhofi
autora.

Jakkoliv je stroj, který fotografii pořídil,fi
autonomní, vzdálený či automatický, má svého, 
řečeno s Vilémem Flusserem, funkcionáře. Autorem
fotografi í z Marsu není vozítko, které jezdí po jeho fi
povrchu, ale NASA, která kromě toho, že tam stroj 
dopravila, také nastavila „samospoušť“, jen o něco 
složitější, než jakou zná turista pořizující skupinové 
foto. Neváhám tvrdit, že fotografi e z Marsu jsoufi
jedinečné navzdory tomu, že je jimi zaplaven celý 
svět, všichni jsme viděli alespoň jednu z jejich
reprodukcí, zmnožení, nepovažujeme je za umění
a jako předmět taková fotografie má hodnotu pouze fi
papíru, na který byla vytištěna, a autorských práv
účtovaných ve prospěch NASA. Jedinečnost těchto 
fotografi í spočívá v jejich zrodu, nikoliv výsledku fi
(a jejich autor tento zrod zajistil). (V tomto případě
svou roli však opět sehrává důvěra, že fotografiefi
nejsou podvrh vytvořený ve filmových kulisách. Je to fi
důvěra v pravost těchto fotografi í.)   fi

mě jen jeden z faktorů, tak jako to, 
co zde nazýváme fotografie-předmět, fi
nikdy nebude nikým v naší společ-
nosti vnímáno nezávisle na informa-
ci na jeho povrchu, jistě se vždy jed-
ná o kombinaci vlivů, nicméně může-
me sledovat jejich dominanci.
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a nedosažitelností, která jednoho dne pomine, divák 
jí uvykne a fotografi e z Marsu zevšední tak, jako fi
zevšedněly Evropanům fotografi e z Japonska, je fi
však cosi jiného, než je fascinace uměleckým dílem, 
jehož nosičem je fotografi cký obraz. A to, že jeho fi
nosičem je právě fotografický obraz, není důvodemfi
pro neexistenci aury. Důležitá je ale otázka, kde leží 
její původ, odkud vyvěrá. Oproti tradičním obrazům 
může u technických obrazů totiž docházet k jejímu 
přemístění, resp. přemístění či omezení jejího zdroje. 

Není zde nezbytné navázání aury na hmotný 
substrát díla, může být skryta pouze v jeho ideji 
a dílo, technický obraz k ní pouze poukazuje a skrze
tento poukaz ji však stále lze cítit.61

pp
 Tedy opět

předmět vs. informace.
Není to fotografi e, ale právě autor, kdo rozhoduje, fi

přidrží-li fotografi i ještě v hmotném industriálnímfi
světě, kde zůstane neoddělena od svého nosiče, 
protože jen zdánlivě její hodnota tkví pouze
v informaci na jejím povrchu (vzpomeňme si na otisk 
prstu světce), nebo ji nechá zbavit se své hmotné 
složky, aby se stala čistou a nehmotnou informací,

61 Je však třeba podotknout, že mů-
žeme-li k obrazu, malbě přistoupit
z hlediska pojetí originality tak, že 
je mu nadřazena jeho idea v malířo-
vě hlavě, ze stejného hlediska u fo-
tografi ckého obrazu mu je nadřazenafi
idea jeho významu spolu s motivací 
jeho pořízení, a zatímco u malby je
již jeho význam obsažen v jeho ide-
ji, u fotografi e je to právě jen její vý-fi
znam a tušení, jak otisk bude vypa-
dat; idea samotného otisku se v hla-u
vě autora fotografie nenachází.fi
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hmotném základě, a kde distribuce jejích zmnožení, 
tedy ve skutečnosti stále jí samotné, je zcela
odlišná od distribuce stále ještě hmotné fotografie,fi
fotografi e-předmětu. Autor rozhodne a musí sefi
rozhodnout, jaký přístup ke svému dílu zvolí, zda
bude lpět na jeho hmotné formě, ke které také patří 
pojem vlastnictví ve své tradiční podobě, autor se
musí rozhodnout, zda své dílo vydá v nekonečném
nákladu na papíru, zaplaví jím koryta internetu,
či pořídí jedinou zvětšeninu z negativu navzdory 
všem reprodukčním možnostem svého média. Každý 
z těchto postupů je možný, ale je na autorovi, aby 
rozhodl, který z nich je pro jeho dílo ten správný. 
Protože pouhá existence možností média není
důvodem k jejich využití, protože možnost není 
důvod.


