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Fotografi cká technologie umožňuje zachycování fi
světelné stopy svého referentu a následnou mechanickou
reprodukci této stopy, a tedy zcela po právu bývá 
fotografi e označována jako reprodukční médium.fi
Je to zároveň jedna z vlastností, která ji zásadním
způsobem odlišuje od tradičních zobrazovacích metod, 
se kterými se fotografie setkává na poli umění. Tatofi
skutečnost s sebou nese celou řadu problémů a otázek, 
jak k uměleckému dílu – fotografi i přistupovat, stejněfi
jako existuje více přístupů k vyrovnání se s těmito
problémy, jak ze strany diváka, tak autora. Při pokusu
o jejich alespoň částečné zmapování jsem se zde přidržel
knihy Tomáše Kulky Umění a falzum, ve které Kulka 
problémy spojené s reprodukčními médii sice neřeší, 
ale za o to zajímavější považuji pokusit se jeho teze na
takováto média aplikovat.

Přistoupím-li na způsob hodnocení uměleckého 
díla, který je založen na estetickém (hodnotovém) 
dualismu a který argumentačně podkládá Tomáš 
Kulka, je potřeba v tomto rámci prozkoumat 
i hodnocení uměleckého díla vytvořeného 
prostřednictvím fotografie.fi

Fotografické (stejně jako jakékoliv jiné) fi
umělecké dílo lze posuzovat jak z estetického 
hlediska, na základě např. přítomnosti „jednoty, 
komplexnosti a intenzity“62

pp
, tak je také možné

zkoumat i jeho hodnotu uměleckou, která obráží „1) 

62 Kulka, T. Umění a falzum. Praha: 
Academia, 2004, s. 97.
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svět umění a 2) potenciál této inovace pro její další
esteticko-umělecké využití“63. Zatímco estetické
vlastnosti díla je možné zjistit pouhým smyslovým 
vnímáním díla, hodnoty umělecké je možné hodnotit 
pouze na základě dalších informací, které o díle mám. 
Takovémuto hodnocení fotografického uměleckého fi
díla nijak neodporuje ani následující teze: „Postulát, 
že umělecké dílo by mělo maximalizovat jak hodnotu
estetickou, tak hodnotu uměleckou, lze doplnit 
omezujícím požadavkem, že určité minimum každé 
z těchto hodnot je nezbytnou podmínkou pro to, aby 
byl objekt vůbec považován za umělecké dílo. Kvalitní 
fotografická reprodukce má všechny estetickéfi
vlastnosti, a tudíž i estetickou hodnotu obrazu, který 
reprodukuje. Její umělecká hodnota je však nulová. 
Proto také reprodukce nepovažujeme za umělecká 
díla.“64 Podívejme se však na fotografi i důkladněji. fi
Jedná se o reprodukční médium, a vytvořím-
li libovolný počet (stejných) zvětšenin z jednoho
negativu (záměrně zde nepoužívám slovo kopie nebo 
reprodukce, jelikož by to bylo značně zavádějící, 
ačkoliv Walter Benjamin píše: „Z fotografické fi
desky lze zhotovit mnoho kopií: otázka, která 
z nich je pravá, nemá smysl“65

pp
, přesto se nejedná

v pravém smyslu slova o kopie či reprodukce), jejich 
estetická hodnota se nebude měnit, budou identické 
a nerozeznatelné. A podle všeho se nezmění ani jejich
hodnota umělecká (nebudu-li mít k jejich množení 

63 Tamtéž, s. 99–100.
64 Tamtéž, s. 135.
65 Benjamin, W. Dílo a jeho zdroj.

Praha: Odeon, 1979, s. 22.
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nějakým uměleckým záměrem).
V tomto místě je, domnívám se, důležité

pojmenovat jednotlivé části, ze kterých se fotografický fi
proces skládá, a pokusit se určit jejich význam 
pro posuzování jejich možné estetické a umělecké 
hodnoty, tak jak ji defi nuje Kulka. Je třeba začít jižfi
samotným předmětem fotografie. Předmět zásadním fi
způsobem ovlivňuje estetickou hodnotu (tím, jaký je), 
autor fotografie estetickou hodnotu v nekonečnémfi
počtu možností nachází, vybírá a pomocí fotoaparátu 
zachycuje (je lhostejné, zda je pro něj důležitá,
či nikoliv), a určuje hodnotu uměleckou tím, jak 
a proč našel a vybral to, co zachytil (avšak jak bude 
umělecká hodnota hodnocena, se teprve ukáže).

Představme si však, že jistý fotograf vyfotografuje
určitý předmět. Vzápětí po něm přijde jiný fotograf 
a shodou okolností vyfotografuje tentýž předmět přesně
ze stejného místa stejným typem fotografi ckého přístroje fi
na stejný typ fotografického materiálu. Vznikly tedy dva fi
snímky naprosto stejné umělecké a estetické hodnoty? 
Zdá se, že ano. Přesto však nezapomeňme na několik 
věcí, které se této jistě mnohokrát zmiňované situace 
týkají: Tento hypotetický problém se netýká pouze 
fotografi e; o kolik je méně pravděpodobné, že se tatofi
situace přihodí dvěma malířům, zejména, má-li být 
dodrženo slovo přesně? Protože kdyby šlo jen oěě zhruba, 
pak se domnívám, že nemá cenu tuto nešťastnou situaci 
dál řešit. (Uvedu zde případ série fotografií momentu, fi
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téměř identické, přesto se proslavila jediná z nich.ř 66)66

Pokud však ono přesně dodrženo být má, nezbývá 
než konstatovat: Ano, teoreticky to možné je, mohou 
vzniknout dva naprosto přesně stejné a stejně hodnotné 
obrazy, ale mám-li se vážně zabývat otázkami založenými 
na hypotetických situacích tohoto typu, je pak třeba stále 
mít na paměti, že můj počítač kdykoliv může propadnout 
deskou pracovního stolu, protože je to dle přírodních
věd možné, byť krajně nepravděpodobné. Je tu však ještě
jedna zásadně důležitá věc, která podle mého názoru 
může ony v jednom momentu stejné obrazy rozlišit, a to u
je následné zacházení s nimi, jejich zasazení do kontextu,
který může odhalit např. rozdílné motivace k vytvoření 
takového obrazu, a tím změnit, resp. určit i jeho význam.

Jiná a nikoliv nepravděpodobná situace nastane,
pokud fotograf vytvoří fotografii tak, aby vypadalafi
jako jiná, již hotová fotografie. Zaměří vhodný fi
fotoaparát na podobné, nebo dokonce úplně stejné 
předměty, jako jsou na již hotové fotografii. Bude-li fi
dostatečně zručný, může vytvořit fotografi i jen obtížně fi
rozeznatelnou od původní fotografi e. Odhlédneme-fi
li od možnosti, že za tímto stojí nějaký umělecký 
záměr67, je věc jasná, bylo vytvořeno falzum, zrovna
tak jako v případě, kdy by byla zreprodukována, 
„přefocena“ přímo původní fotografie, pouze v prvním fi
případě musíme fotografovi přiznat projevení větší 
míry zručnosti. Troufnu si tuto situaci přirovnat
k výrobě falzifi kátu obrazu, kdy malíř může malovat fi

66 Příklad uváděný prof. Pavlem Štechou 
na přednášce studentům o autorském
výběru fotografií.fi

67 Může jít např. o jistě respektované 
užití apropriace, tuto možnost však 
pro tento moment pomíjím.
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korigovat podle obrazu, který chce zkopírovat, nebo
pro jednoduchost maluje přímo podle něj. Mezi 
takovouto výrobou falzifi kátu v malbě nebo fotografifi i fi
vidím rozdíl pouze v použité technologii.

U analogové fotografi e, u jejíhož zrodu stál Henry fi
Fox Talbot, jsou technologické procesy založené na 
průsvitnosti materiálů, na něž je snímek zachycován, 
a jakkoliv byly vyvinuty řady nových postupů, tento
princip zde zůstal zachován. V okamžiku, kdy je 
fotografický snímek zachycen na citlivou vrstvu fi
fotografi ckého materiálu, vzniká jedinečný předmět, ze fi
kterého je ale možné dále pořizovat kopie a reprodukce, 
bude však třeba rozlišit, o jaký typ „kopie“ se jedná. 

Přistoupím-li k tomuto předmětu jako k matrici 
a využiji-li jeho technických vlastností, mohu pomocí 
něho, jím, kdykoliv vytvořit libovolný počet dalších
fotografi ckých obrazů, které se však mohou jeden od fi
druhého značně lišit a může se značně lišit i jejich 
estetická hodnota, ale mohou být také naopak obtížně 
rozeznatelné od původní matrice a mohou být samy 
použity jako matrice k pořizování dalších fotografických fi
obrazů. Určit, co je výsledné dílo a/nebo jakým 
způsobem budou využity technické možnosti matrice 
k získání výsledného díla, musí jedině autor, protože tato
informace není ve fotografickém záznamu obsažena.fi

V digitální fotografi i je situace podstatněfi
vyhrocenější. Místo matrice v analogové fotografii, kteráfi
je stále vázána na fyzický předmět (a který sám může
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vzniká digitální záznam, schéma, podle kterého stroj 
vytvoří viditelný fotografický obraz. Rozmnožitelnost fi
digitálního záznamu je možná bez technických omezení, 
se kterými se setkáváme v analogovém procesu. Ale 
ani tady není určeno předem, jak výsledný obraz má
vypadat, a autor musí určit, jak s tímto schématem 
naložit, jak jej interpretovat.

Kulka formuluje teze, které nazývá tezemi zdravého 
či selského rozumu, a jedna z nich zní: „Originály 
jsou hodnotnější než falza.“68 Což je jistě pravda,
avšak co všechno ještě můžeme označit za falzum ve 
fotografi i? Mohu v nějakém případě hovořit o falzu, fi
pokud se jedná o zvětšeninu z původní matrice? Kulka
píše: „Umělecká hodnota nemůže být reprodukována, 
neboť je historicky datována“69, ale dejme tomu, že 
došlo k odcizení matrice a máme hodnotit zvětšeninu
z této (ukradené) matrice. Přesto rozdíl mezi touto 
a autorskou zvětšeninou nebude odpovídat žádným
změnám, které můžeme pozorovat u falz například 
v malbě, jelikož uměleckou hodnotu je dle mého 
názoru třeba posuzovat vzhledem k matrici, ta je 
rozhodující např. pro posouzení, kdy a za jakých 
okolností byl snímek vytvořen, a estetická hodnota se
pochopitelně nezmění, zvětšeniny budou identické,
resp. budou přesně odpovídat možnostem matrice70

,,
.

Jistou otázku k umělecké hodnotě fotografiefi
tak, jak o ní hovořím, představuje situace, kdy 
nějaký snímek byl např. pořízen v přelomové době

68 Kulka, T. Umění a falzum. Praha:
Academia, 2004, s. 157.

69 Tamtéž, s. 161.
70 Předpokládejme, že zvětšeniny budou

odpovídat autorovým záměrům jak 
využít technické možnosti matrice.
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jako uměleckého vyjadřovacího prostředku, ale nebyl 
vyvolán. Jeho hodnoty byly tedy obsaženy (a skryty) 
v latentním obraze, nebyly vidět a byly vyvolány 
později, až v době, kdy již neznamenaly žádný 
přelomový krok. Nicméně v době, kdy by takový krok 
znamenaly, jejich autor takto přelomově přemýšlel
a tvořil, pouze tento výsledek jeho práce zůstal 
neviditelný. Akt fotografi e je jistá událost vfi čase.
A my zde víme, že v čase, ve kterém byla tato událost
důležitá, k ní také došlo a držíme toho v rukou 
doklad. První požadavek Kulkou definované uměleckéfi
hodnoty po inovaci, doložené na příkladě díla, je 
splněn, byť k doložení dochází později, a i když
potenciál této inovace nemohl být dále rozvíjen.

Ještě zřetelnější je to v případě, že se jedná
o digitální fotografii. Zde nemůžeme hovořitfi
o existenci nějaké matrice ve smyslu fyzického
předmětu, ale máme pouze strojově přesně
kvantifi kované schéma, podle kterého jiný stroj fi
vytvoří fyzickou zvětšeninu nebo fotografii zobrazí fi
na monitoru. Tato data mohou být zcizena, libovolně
kopírována a v extrémním případě kdokoliv, kdo tato
data získá – každý a zároveň, může za předpokladu, 
že disponuje vhodným strojem, fyzicky produkovat 
fotografi cké zvětšeniny, jejichž umělecká hodnota, fi
tak jak ji defi nuje Kulka, zůstane neměnná, zejména fi
přistoupím-li k fotografi ckému obrazu jako k dokladu fi
o uskutečnění fotografického aktu, který můžemefi
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vzhledem k přesně kvantifikovanému schématufi
digitálního fotografického obrazu zcela shodná sefi
zvětšeninou autorskou.71 Ano, to možné je.é 72

Vypadá to tedy, že jakoukoliv fotografii, kteráfi
byla zhotovena z původní matrice či digitálního 
schématu a odpovídá záměrům autora, jaké zvolit 
technické zpracování, opravdu nelze označit za
falzum. Nelze za něj dokonce označit ani fotografiifi
vytvořenou prostřednictvím kopie, ani kopie kopie

71 Je pravda, že digitální obraz je přes-
ně určen, přesto se nelze vyhnout 
faktu, že poslední krok na cestě k je-
ho zviditelnění, ať se jedná o zobra-
zení na monitoru, nebo výrobu libo-
volně technicky řešené zvětšeniny,
bude vždy nekvantifi kovatelný. Každý fi
monitor je jiný, každý jakkoliv přesný 
stroj má jisté odchylky, každý den je
jiné počasí. Přesto je, dle mého názo-
ru, na těchto faktech založené tvrze-
ní, že tedy každá fotografi e je unikát,fi
pro takovéto úvahy irelevantní. Do-
stali bychom se tak na pole fyzikalis-
mu, kdy rozdíl estetický může být re-
dukován na rozdíl fyzikální, pak by 
však dost možná celá tato rozprava
pozbyla smyslu. Podržel bych se ra-
ději v tomto případě, jak píše Kulka,
selského rozumu. Ani zde však nejde 
opomenout nutnost vědět, jak s daty 
naložit, resp. jak s nimi naložil autor, 
aby zvětšeniny byly opravdu shodné.

72 Víme ale také, že existence nějaké 
možnosti nepředstavuje důvod tako-
vou možnost využít. Je tedy na mís-
tě ptát se, co by tím kdo docílil. Je
samozřejmě možné uvažovat případy
snahy o obohacení se na úkor např. 
vlastníka autorských práv, ale pro-
blematika autorského zákona není 
předmětem této úvahy.
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fotografii nelze označit za falzum, protože umělecká fi
i estetická hodnota zůstane nedotčena.

Přesto se domnívám, že k nějaké změně dochází 
a že jak s počtem autorských (tedy autorem 
vyrobených), či jakýchkoliv jiných zvětšenin, 
pořízených z původní matrice, které sice nemohu 
(ani nechci) označit za falza, se bude nějaká jejich 
hodnota měnit. Otázkou je, co je to za hodnotu.

Pokud bychom totiž chtěli tvrdit, že jejich hodnota
se nezmění, jak bychom si pak například vyložili 
fakt, že sběratelé výrazně výše oceňují zvětšeniny 
autorské než pozdější, natož pak z ukradených 
negativů, a že tedy sběratel sleduje jinou hodnotu než 
jen esteticko-uměleckou. Z jakého důvodu ji autor 
obvykle, pokud předpokládá možnost vlastnictví dané 
zvětšeniny někým dalším, opatří vročením, údajem
o počtu kusů v edici a signaturou? Údaj o době

y ý p

vzniku fotografie se dotýká uměleckého hodnocenífi
a dají se předpokládat stejné důvody jako u jiných
uměleckých děl, kde je signatura a datum obvyklým
doplněním díla, v případě reprodukčního média je to
však zároveň něco, co spolu s údajem o počtu kusů 
v edici posiluje vnímání např. dané fotografi e jako fi
předmětu, jehož výskyt je nějak omezen, navzdory 
možnostem technologie, kterou byl vytvořen, 
a vlastnoruční podpis autora představuje doklad, že 
to je on, kdo za daný předmět a jeho omezený výskyt 
ručí. Tento doplněk díla nezvyšuje jeho estetickou 
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vročením, přesto je hodnota signované autorské 
zvětšeniny větší, než neautorské nesignované. Jsem
však přesvědčen, že hodnota signované autorské
zvětšeniny nevzrůstá pouze díky jejich omezenému
počtu a že se jedná např. pouze o problém devalvace 
cen v oblasti obchodu s uměním (trh nesmí být 
přesycen) a jehož protějškem je prodej nekonečného 
množství stejných fotografi í v Ikea (dvouplošník,fi
dělníci na mrakodrapu, květina, …), u nichž se
nejedná o specifi cké uložení peněz „do umění“, ale fi
jde o prosté spotřební zboží, jehož estetickou ani
uměleckou hodnotu však nelze vyloučit.

Mám za to, že jednu z hodnot, o kterou jde, 
bychom mohli nazvat hodnotou kultovní, nikoliv 
v náboženském smyslu, ale kdy se sledovaný předmět
stává předmětem jistého uctívání. Tato hodnota
leží mimo soud estetický i umělecký a nezáleží ani
na tom, zda se jedná o umělecké dílo. Jako příklad
mohu uvést autogramiádu slavného spisovatele. Ze 
zaměnitelného výtisku knihy podpis jejího autora 
vytváří jedinečný exemplář vyšší ceny, než byla
původní. Mít podpis spisovatele, kterého si z různých t
důvodů vážím, v knize, kterou napsal, je něco, po 
čem mnozí lidé touží, přestože se tím pochopitelně 
literární hodnota knihy nijak nemění. Zároveň se na
tomto příkladu ukazuje vysoká subjektivita takovéto 
kultovní hodnoty – kromě toho, že různí lidé si váží 
různých spisovatelů, je tu jistě ještě početná, možná 
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vlastnictví zcela lhostejné, nemají tendenci uctívat
autora knihy tak, aby svým způsobem fetišisticky 
toužili po jeho podpisu, který vyjme jejich konkrétní
knihu z řady identických výtisků nákladu, a podpis 
autora doloží, že tento jeden konkrétní výtisk 
držel autor v rukou, ale zcela se spokojí s literární
hodnotou jeho díla.

Avšak i bezcenný předmět může mít 
nevyčíslitelnou hodnotu i jen pro pouhého
jednotlivce, a to např. pouze proto, že daný 
předmět patřil jeho blízké osobě. Můžeme si
povšimnout dvou důležitých faktorů, které 
se k této hodnotě vážou, jde zde o jedinečnost
a blízkost. Mám na mysli věcnou jedinečnost, tedy 
jedinečnost výskytu daného předmětu, případně
jeho omezený výskyt. A mám na mysli obecně ý
blízkost něčemu či někomu důležitému, sblížení,
které nemusí trvat, ale víme, že proběhlo. 
A i když shledám nějaký předmět jedinečným
a budu vědět o jeho blízkosti k něčemu
důležitému, nemusí se stát předmětem uctívání.

Pokud se zaměřím např. na nějaký 
„památeční“ předmět, který je v jistém okruhu

j ý

lidí ceněn a svým způsobem uctíván, zjistím,
že aby tomu tak mohlo být, přítomnost těchto
dvou faktorů je nezbytná. Pokud bychom měli
neomezený počet hrníčků po babičce, jistě by nás 
netrápilo, kdybychom jich pár rozbili. A důvod, 
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ten jeden hrníček po babičce nerozbitý, je, že
jako předmět provázel osobu, která nám byla
blízká a tento hrníček byl blízký jí (proto je 
j y

to také hrníček po babičce). Zároveň je vidět, 
y ý j ( j

že samotná jedinečnost nepředstavuje žádnou
zvláštní hodnotu, ta se může projevit teprve až 
v kombinaci s něčím dalším.

Zatímco např. v malířství se tyto faktory 
vyskytují jaksi automaticky, jiná situace nastává 
u fotografie a dalších reprodukčních médií,fi
kde se problém jedinečnosti (a i blízkosti) stává

g

viditelným. 
Malba je jedinečná již ze své podstaty,

nenastává situace dvou identických maleb, aniž 
bychom jednu z nich nepovažovali za falzum73,
a blízkost malby např. k jejímu autorovi je zřejmá
zrovna tak. I fotografie může být považována zafi
jedinečnou, výskyt jedné konkrétní fotografiefi
(samozřejmě) může být omezen, ale nakolik 
j ý y j g

se tak stane, záleží až na přání jejího autora. 
Respektive autor, pokud si z nějakého důvodu 
přeje dát jasně najevo, že výskyt konkrétní
fotografie je nějak omezen, to musí sdělit,fi
a pokud tak neučiní, nebude to nijak zřejmé, byť 
nakrásně fotografi e bude jen jedna, a dokoncefi
spíš bude předpokládáno, že autor využil
reprodukčních možností fotografi cké technologie fi
a existuje více fi nálních fotografifi  í než jednafi

73 Výše zmíněný případ shody okolností 
považuji za hypotetický a nebudu jej
považovat za relevantní.
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vlastníka fotografie, že autor dodržel slovo fi
a nevyrobil či nevyrobí více než avizovaný počet 
kusů v dané edici. Jsem však přesvědčen, že právě 
to, že jde o otázku důvěry, a to důvěry nejen
v autorovu čestnost, ale i o důvěru v technologii
samotnou, již není možné hovořit o věcné 
jedinečnosti u fotografie v digitální podobě. fi
Jedinečnost, o které hovořím, je vždy navázána
na fyzický předmět. 

Vzhledem k technickému charakteru fotografiefi
není ani blízkost autora tak jednoznačná jako
u malby. Jako by to, že autor stiskl spoušť,
ustupovalo pocitu, že to byl fotoaparát v jeho 
ruce, co zachytilo snímek. Teprve podpis nebo 
jiná stopa na fotografi i nám jejího autora vícefi
přibližuje, jenom jinou než fotografickou cestoufi
se z fotografi e stane předmět, který je jakofi
předmět vnímán více než informace na povrchu 
nosiče. Za zvláštní případ připomínky blízkosti
autora můžeme považovat jeho autoportrét, 
což je dobrý příklad schopnosti fotografie právěfi
blízkost obsahovat. Totiž fakt, že na začátku
fotografi ckého procesu stála jedna konkrétní fi
citlivá vrstva na povrchu jednoho konkrétního 
nosiče přímo před fotografovanou osobou či
předmětem. Obvykle ovšem následné procesy, 
zvětšováním počínaje a skenováním konče, 
vzdalují výslednou fotografii první stopě,fi
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otisky otisků a jejich reprodukce dokážu vnímat
již jen velmi těžko, sama se postupně ztrácí a já
pak vnímám fotografi i spíš jako odkaz. A opět fi
silněji mám tento pocit v případě digitální
fotografi e, jelikož nedokážu vnímat schéma jako fi
otisk.

Problém (nejen) jedinečnosti a blízkosti ve 
fotografi i je ovšem také možné zcela opustit, fi
přistoupit k fotografi i pouze jako k informaci fi
ulpělé na povrchu libovolného nosiče či spatřené 
ve světle vycházejícího z monitoru a s povděkem 
kvitovat možnosti digitálního záznamu. Je
však zrovna tak možné považovat zmíněné 
hodnoty za důležitou součást uměleckého 
díla, a to i takového, které je zhotoveno právě
fotografickou cestou, a vlastnostmi takového díla fi
se zabývat.

Za jednu z možností autorské reakce považuji
oživení prvotní technologie – daguerrotypie, 
která může představovat jisté, byť možná 
pouze lokální řešení rozporu mezi využíváním
fotografického média s jeho jedinečnými fi
vlastnostmi (např. že to, co je na fotografi

g j j ý
ifi

zachyceno, muselo nutně existovat v reálném 
světě) a problémy spojenými s reprodukčním 

yy

médiem fotografi e, kde oprávněně panuje fi
velká nedůvěra k fotografii jako předmětu, fi
věci: „Kamera vyrobí prototypy (negativy),

g j
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sterotypů (kopií) – tím ztrácí pojem originálu,
vztáhneme-li jej na fotografii, takřka veškerý fi
smysl. Jako předmět, jako věc nemá fotografiefi
téměř žádnou hodnotu; je prostě letákem.“74

Sice víme, že ve hře stále zůstává autor, který 
se může snažit dodatečnými opatřeními posílit 
vnímání fotografi e jako věci (bude-li o to stát), 

ý
fi

může dojít k různým událostem (zničení či ztráta
g j ( )

matrice, přeměna „letáku“ v poslední vzpomínku
j ý (

na blízkého člověka atd.), které mohou vytrhnout
jednotlivou fotografi i z nekonečného (byť třeba 

) y
fi

pouze potencionálního) moře letáků. Přesto 
j g ( y

výše zmíněný fakt stále zůstane skutečností. 
A nezapomínejme, že vedle analogového procesu,
kde fotografi e zůstávají stále čímsi věcným, co fi
lze držet v ruce, stojí fotografie digitální, kdefi
jde o čistou informaci obsaženou ve schématu
digitálního záznamu.

V případě daguerrotypie se s ničím takovým
nesetkáváme, jelikož ji ve skutečnosti nelze 
označit za reprodukční médium, a proto
také bývá označována za slepou vývojovou
větev fotografi e, jelikož postrádá průhlednostfi
Talbotových slaných papírů, a tudíž nemůže
představovat ani matrici ani prototyp pro další 
reprodukce, proto je již ze své podstaty jedinečná. 
Daguerrotypická deska byla vždy přítomna 
na místě fotografování, stála tváří v tvář 

74 Flusser, V. Za fi losofififi  i fotografififi e.fifi
Praha: Hynek, 1994, s. 46.
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že přece existují reprodukce daguerrotypií, což 
je pochopitelně pravda, jsou to však právě pouze
fotografi e nějakého předmětu (daguerrotypie), 

j
fi

nikoliv technická reprodukce daguerrotypického
obrazu ve smyslu použití jej jako matrice, 
a to platí i v momentě, kdy je daguerrotypie 
reprodukována opět pomocí daguerrotypie.

Toto je pouze stručný nástin věcných 
a technických důvodů, které však již samy 
o sobě staví daguerrotypii na zvláštní místo
mezi ostatními fotografi ckými technologiemi,fi
a hovoříme-li o fotografi ckých technologiích, je fi
třeba poznamenat, že daguerrotypický obraz sice 
vzniká fotografickoufi  cestou, ale je otázka, zda je
možné výslednou daguerrotypii jako fotografii fi
vůbec označovat.


