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Vycházím z předpokladu, že médium vždy nějakým 
způsobem ovlivňuje informace, které přenáší, 
a domnívám se, že v zájmu přenášené informace 
je vhodné si těchto ovlivnění všímat. Jakkoliv
je obtížné či přímo nemožné obecně definovat fi
vlastnosti jakéhokoliv média, lze se přesto věnovat 
některým konkrétním vlastnostem, které jako autor 
považuji za důležité a se kterými chci pracovat. Jde 
mi zejména o oblast fotografi e, její technologické fi
proměny a jejich možný vliv na vnímání
fotografických obrazů, konkrétně srovnání specififi cké fi
fotografi cké technologie daguerrotypie s některýmifi
z ostatních fotografických technik, a na základěfi
toho v následujícím textu popsat důvody, proč jsem
se rozhodl zabývat se touto dřevní fotografickoufi
technologií dnes.

Nechci se zde věnovat technickým podrobnostem 
daguerrotypického procesu, ale spíše poukázat 
na specifi cké vlastnosti obrazu zhotoveného touto fi
technologií, přesto je však nezbytné alespoň stručně 
a zjednodušeně popsat podstatu této technologie, 
která byla vyvinuta J. L. M. Daguerrem koncem 
třicátých let devatenáctého století ve Francii, oficiálně fi
byla předložena veřejnosti roku 1939 a stala se
prvním v praxi rozšířeným fotografickým procesem.fi

Jako světlocitlivá látka jsou v daguerrotypii 
využívány halogenidy stříbra vytvořené na zrcadlově 
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kovové desky. Senzibilizovaná deska je exponována
ve fotografi ckém přístroji a latentní obraz je fi
vyvolán v parách rtuti, které selektivně kondenzují
na osvitnutých místech, kde vytvářejí částečky 
amalgámu stříbra, a neosvitnuté halogenidy jsou 
pak odplaveny při ustálení. Výsledný obraz je tvořen
jemnými částečkami amalgamu stříbra na zrcadlově
lesklém stříbrném povrchu, kdy tyto částečky 
rozptylují světlo do celého poloprostoru, zatímco
zrcadlící plocha světlo odráží směrově, a zobrazuje 
tak oku diváka buď tmavé pozadí, nebo světelný 
zdroj, podle toho se obraz jeví jako pozitivní, nebo 
negativní. 

Zvláštností daguerrotypického obrazu je tedy mj. 
to, že se jeví jak pozitivním, tak negativním a divák 
v něm může vidět svůj vlastní odraz, ale vyznačuje 
se též překvapivou ostrostí a jemností kresby, což
je dáno jeho mikrostrukturou – díky kompaktnosti 
a přesné ohraničenosti částeček amalgámu stříbra. Je
též extrémně choulostivý na mechanické poškození;
obraz se ze stříbrného povrchu desky dá snadno 
setřít, a je tedy nezbytná jeho adjustace pod skleněný 
kryt.

Co však považuji za obzvlášť důležité, je, že jde 
o cestu přímého pozitivu, deska sama o sobě je
jediným a jedinečným výsledným produktem, bez 
technologického mezikroku, jako v případě procesu 
pozitiv-negativ. To je dáno způsobem, jakým je 
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neprůhledností kovové desky, která jej na svém
povrchu nese, což má za následek nemožnost 
mechanického reprodukování daguerrotypie
pomocí průsvitu, tak jak je to možné např. právě 
v procesu pozitiv-negativ. Další z následků této 
neprůhlednosti je nutnost pozorovat daguerrotypický 
obraz z „nečitelné“ strany, tzn. takto vyfotografovaný 
obraz bude na daguerrotypii zachycen zrcadlově
převrácený. Ačkoliv tato jednotlivá specifi ka lze najítfi
i u jiných technik, součet těchto vlastností vytváří 
nezaměnitelný charakter daguerrotypie.  

Například právě cesta přímého pozitivu sama 
o sobě nijak neobvyklá není. Mohu jmenovat dva
příklady běžně užívaných fotografi ckých technologií, fi
které takto fungují – diapozitiv a polaroid. 
Diapozitiv je však díky své průhlednosti možné 
snadno mechanicky reprodukovat, naopak je k tomu
přímo předurčen, a setkává-li se s ním divák v jiné 
podobě než v jeho reprodukci, tak je to obvykle při 
jeho projekci. Nicméně to neznamená, že není možné
s ním pracovat i přímo, jako s výsledným produktem 
fotografi ckého procesu, který – stejně jakofi
daguerrotypie – stál tváří v tvář fotografovanému
objektu, svému referentu. Mě jako autora zklamává
však právě ono předurčení k reprodukci, ta snadná
možnost, která k tomu přímo vybízí a která je také
běžně využívána; chtěl-li bych akcentovat z nějakého
důvodu právě onu jedinečnost konkrétní zachycené
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své práce, u diapozitivu bych tento aspekt považoval 
za utopený pod nánosem reprodukovatelnosti. 

Polaroid naproti tomu jako reprodukční médium
skutečně nebyl konstruován, ačkoliv tato technologie 
umožňuje, aby výsledkem, který bezprostředně 
po exponování vyjede z fotoaparátu nebo je 
vytažen z polaroidové kazety připojené k jinému 
fotografi ckému přístroji, byl jak pozitivní obraz, fi
tak i průhledný negativ. Polaroidová fotografi e jefi
jedinečným svědkem vyfotografované události, má
svoje specifi cké kouzlo a charakter; ten je však od fi
charakteru daguerrotypie zcela a na první pohled
odlišný. To, s čím mám polaroidovou fotografii spíšefi
spojenou, je – kromě pocitu jistého druhu lacinosti – 
v době digitální fotografi e poněkud archaický „trik“,fi
kdy se fotografi e před našima očima postupně zjevuje fi
okamžitě po pořízení snímku, čehož je součástí
i slabinou nízká životnost a barevná nestálost 
polaroidů, což právě v souvislosti s jedinečností
polaroidové fotografi e považuji za její až skoro fi
tragikomickou složku.

Zůstaňme však ještě u otázky jedinečnosti
v protikladu k opakovatelnosti. „Chybným
předpokladem Benjaminova výkladu bylo úplné
ztotožnění fotografi e s opakovatelností a pomíjivostí fi
jako protikladu tradičního výtvarného díla-originálu,
identifi kovaného s neopakovatelností a trváním. (...) fi
Fotografi e nenahradila jedinečnost opakovatelností,fi
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vztah.“75

Domnívám se, že k podobnému vyhrocení, které 
se však týká především fotografie samotné, došlofi
při nástupu digitální fotografie. Hlavní důvodfi
tohoto posunu spatřuji v absenci hmotného, nutně 
jedinečného objektu v široce rozšířené technologii 
digitální fotografi e, kde je nahrazen schématem fi
digitálního záznamu. U analogové fotografie sefi
totiž vždy v nějaké fázi procesu takovýto singulární
objekt objevuje a pro celý proces hraje klíčovou roli,
a i když z něj pak vychází libovolné množství různých 
jeho kopií, které mohou být každá jeho rozdílnou 
interpretací, zůstává jedinečnou matricí. Naproti 
tomu digitální technologie tuto matrici nahradila
schematickým zápisem. Pozorujeme-li fotografiifi
zhotovenou jakoukoliv analogovou technikou, máme
před očima vždy obraz s hmotnou souvztažností 
ke svému předmětu; buď je to přímo zachycená 
světelná stopa fotografovaného objektu, nebo jeden 
z jejích dalších otisků. Avšak pozorujeme-li fotografiifi
pořízenou digitální technologií, vždy se jedná
o interpretaci nějakého druhu zápisu či schématu. 
Světlo, které dopadlo na sběrnici v digitálním 
fotoaparátu, způsobilo v jejích jednotlivých buňkách
změnu napětí a domnívám se, že v tomto jediném
okamžiku v průběhu procesu vzniku digitální 
fotografie lze hovořit o existenci čehosi fyzicky fi
jedinečného, tím je elektrický náboj, který však 

75 Anděl, J. Kouzlo staré fotografie. In: fi
Kouzlo staré fotografie. fifi Brno:
Moravská galerie v Brně, 1978,
s. 11.
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o něm samotném. V pozadí digitální fotografiefi
tedy stojí text, jehož součástí je zpráva o souhrnu
hodnot elektrických nábojů vyvolaných dopadem 
světla na čip digitálního fotoaparátu a instrukce
určené strojům, jak mají tuto zprávu interpretovat,
aby se očím diváka jevila jako fotografie. Tento textfi
lze pomocí strojů měnit, přepisovat a neomezeně
re-produkovat. Kladu si otázku, je-li možné 
hovořit v případě digitální fotografi e o její hmotné fi
souvztažnosti ke svému referentu, když je tato 
souvztažnost prostředkována nikoliv hmotně, ale 
informací.

Tento technologický posun má za následek velmi 
výrazné zdůraznění některých vlastností, které
pro fotografi e považujeme za příznačné, ovšem na fi
úkor jiných, taktéž příznačných vlastností, které 
si ale s fotografií dnes nakonec úplně přestávámefi
spojovat, a nikoliv zdaleka jen v digitální oblasti, 
a to mimo jiné i proto, že jako diváci nemáme
v mnoha případech možnost vůbec rozeznat,
o jaký druh fotografi e se jedná. Například právěfi
ona možná absence hmotného a jedinečného
předmětu v procesu vzniku fotografi e u mě posilujefi
její vnímání především jako informace a hodnotu 
jejího nosiče srovnávám s hodnotou pouhé jeho
průmyslové, kdykoliv opakovatelné výroby, což je 
spojeno prakticky s nemožností mít k fotografii fi
jako předmětu jiný vztah než určovaný naprostou 
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k předmětu, vztah tak příznačný pro postindustriální
dobu. S jistým překvapením si uvědomuji, že v době,
kdy jsou ceněny především informace, osobní vztah
k jednomu konkrétnímu předmětu, věci získává
určitý romantický akcent.

Pro mě je ale klíčové, co od média fotografiefi
očekávám a co sleduji. Může to být spíše protipól 
vlastností, které jsou zdůrazňovány použitím digitální
technologie, nejedná se však o vymezování se proti 
něčemu, takový postoj považuji přinejmenším za 
krátkozraký; zdůrazňuji, že je to otázka volby ze 
škály možností, které médium fotografie nabízí,fi
vždy jde o zvážení vhodnosti užití dané technologie 
pro konkrétní záměr. Nesdílím ani strach z toho, 
co Geoff rey Batchen srovnává s obavami ze smrti ffff
malířství v době objevení se fotografické zobrazovacífi
technologie a co nazývá a (vyvrací) krizí a koncem 
fotografi e, kdy v technologické rovině je možné všefi
na fotografii (digitalizované) změnit či přímo vytvořit fi
pomocí počítačů – v rovině epistemologické jde tak 
o ztrátu originálu a lze se hrozit kolapsu pojmů,
kdy vše se stane virtuálním a otázka po „pravdě“ 
anachronismem.76 Ale právě z tohoto hlediska 
a v této situaci považuji za mimořádně zajímavé
pokusit se využít vlastností fotografi cké technologie, fi
která vyžaduje zcela odlišný přístup než technologie
digitální, a to jak ze strany autora, tak i ze strany 
diváka. 

76 Batchen, G. Burning with desire.
Massachusetts Institute of Techno-
logy, 1997 (first MIT Press paper-fi
back edition, 1999), s. 207.

(
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dnes (ještě) pracovat například s analogovým
procesem negativ-pozitiv; za dobrý (byť přece 
jenom subjektivní) důvod považuji třeba to, že tak 
specifi cké a dokonalé podání černobílých polotónůfi
dosud jiná technologie nenabízí, ale i zde je třeba 
se ptát, zda a proč je to pro mě důležité, a zároveň
by se dalo říct, že z určitého hlediska je použití této
technologie (zejména dnes) jen kompromisním 
řešením. Shledávám, že na část mé práce z tohoto
hlediska pohlížím, a tedy to, proč využívám 
technologií daguerrotypie, je, že ji právě považuji 
v mnoha ohledech za vysoce nekompromisní. Na 
médiu fotografi e mě především přitahuje ta nutná fi
minulá existence vyfotografovaného, stopa toho,
co bylo, asociující nejen fakt, že zachycené navždy 
patří minulosti, ale též fakt, že to bylo zaznamenáno, 
ačkoliv důvody si nemusíme být zcela jisti, stejně
tak jako nevíme jistě, co je za hranou obrazu, mimo
výřez fotografie. fi

Není to tedy především touha po vytvoření obrazu,
ale komunikace s něčím, respektive pomocí něčeho, 
co je, či bylo obdařeno fyzickou existencí na tomto
světě, aktem redukování tohoto předmětu do své
stopy, a vytvoření tak nového předmětu fyzicky 
spjatého s jiným předmětem tohoto světa. Mluvím-
li v souvislosti s fotografií o fi relikviozitě, mám 
na mysli především toto spojení předmětů před
očima a v rukou diváka. A ze stejných důvodů je 
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jistého druhu fetiše. Omezím-li či přímo vyřadím 
z procesu výroby takovéhoto předmětu jeho možnou
multiplikovatelnost, posiluji jeho vnímání právě jako 
hmotného nositele spojení. Daguerrotypická deska 
nemá mezi obrazem na ní zachyceným přestupní
stanici matrice, jako je to v případě procesu negativ-
pozitiv, nebo schematický zápis jako v případě 
digitálního záznamu. To ona sama stála před 
objektem na ní zachyceným.

Avšak je důležité mít na paměti, že nic 
nemá hodnotu pouze proto, že je to jedinečné;
z předchozích řádků by se mohlo zdát, že jsem
zastáncem Benjaminovy teorie o mizení aury 
z uměleckého díla spolu s možností jeho technické 
reprodukovatelnosti. Nemyslím si, že poslední
útočiště, kde lze nalézt zbytky auratického zjevu 
v oblasti fotografického médiafi jsou staré fotografické fi
portréty, zdaleka nikoliv, pouze jsem přesvědčen, že
problematiku toho, co Benjamin nazýval výskytem či
mizením aury, by bylo chybou podceňovat.

„V technologickém smyslu je nejvýznačnějším 
rysem fotografi e její reprodukovatelnost;fi
postavení fotografi e jako ‚jedinečného objektu‘ fi
brzy zaniklo s Talbotovým vynálezem procesu 
negativ-pozitiv. Avšak diskurzivní situaci, jež 
vznikla kolem jedinečného obrazu, historicky 
předchází ‚folklór‘, který obklopoval daguerrotypii. 
Výsledkem daguerrotypického procesu byl jeden 
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Pro fotografi ckou literaturu 40. let 19. století fi
je charakteristická posedlost vzácností obrazu,
srovnatelnou s drahokamem: „Exemplář v Chiltonu 
je velmi pozoruhodný, svébytný klenot. Působí 
titěrně a mění barvu jako kameleón [sic!] podle 
odstínu přibližujících se předmětů.“77

[[
 Postavení 

fotografi e jako výhradně „jedinečného objektu“, jak fi
o něm píše Allan Sekula, je sice dávnou minulostí, 
ale stále zůstává pouze na tvůrci fotografi í, jakou fi
technologii zvolí a jakou bude mít možnost těžit 
z jejích osobitých vlastností. I dnes, v časovém
a technologickém odstupu, stojí tento druh 
jedinečnosti, který kdysi byl příčinou úpadku 
daguerrotypie, v kontrastu nejen k technologiím
užívaným v současnosti, ale k onomu Sekulou
zmiňovanému nejvýznačnějšímu rysu fotografiefi
vůbec; to, co se však dříve mohlo jevit fatální
nevýhodou, může dnes představovat vlastnost, 
jež je důvodem k jejímu, byť specifickému a třeba fi
okrajovému, využití.

Jak jsem však předeslal výše, není to
zdaleka jen jedinečnost (resp. mechanická
nereprodukovatelnost), která mě na daguerrotypii 
přitahuje, ale celý součet jejích vlastností. Mohu 
se s Rogerem Scrutonem ptát, zda je možné, aby 
fotografi e byla krásná, či to bude vždy jen její fi
předmět, který je krásný.78 Vědom si subjektivity 

77 Sekula, A. O vynalezení fotografic-fifi
kého významu. In: Císař, K. (ed.).
Co je to fotografie. Praha: Herrmannfi
& synové, 2004, s. 75.

78 Scruton, R. Estetické porozumění.
Brno: Barrister & Principal, 2005, 
s. 49.
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krásná, ale ne díky svému možnému předmětu,
ale díky způsobu, jakým předmět zobrazuje, díky 
tomu, jak vypadá tento nosič fotografického obrazu. fi
Samozřejmě to není ideální fotografií  e Rogerafi
Scrutona a obraz předmětu je zde, v neideálním světě 
závislý na svém nosiči; právě proto má však smysl
mluvit o způsobu, jakým se která technologie chová
ke svému předmětu, jejž zobrazuje.

Zabývám-li se fyzickou složkou fotografie, tedy fi
nosičem fotografického obrazu, mohu volit mezi fi
několika přístupy. Jedním z nich je ten, kdy považuji 
nosič fotografického obrazu pouze za něco, co fi
je ve své podstatě na obtíž. Já jej však v případě
daguerrotypie považuji za platnou součást díla
a daguerrotypii vnímám jako předmět neoddělitelný 
od obrazu, který nese, respektive od světelné stopy 
zachycené na jejím povrchu. Připomeňme si, že 
většina daguerrotypií byla adjustována pro prohlížení 
v rukou diváka, který měl tak možnost díky jejímu 
naklápění sledovat všechny vrstvy daguerrotypického 
obrazu, a vzhledem k tomu, že často šlo o uzavíratelné
etue, jednalo se o vícevrstevnatý předmět, do nějž 
bylo možné vkládat například různé památeční 
předměty od vyfotografovaných osob, např. pramen 
jejich vlasů a podobně, což dávalo těmto předmětům 
již zmiňovaný jistý až fetišistický rozměr.

Tento fakt je často opomíjen a často můžeme 
nalézt ve fotografi ckých katalozích daguerrotypie fi
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a sledovat je pouze jako fotografi cký obraz, což jefi
však umožněno právě především tím, že nemáme 
před sebou samotnou daguerrotypii, ale fotografiifi
daguerrotypie. Pochopitelně takovéto zacházení 
není vyhrazeno pouze daguerrotypiím a do ozdobné
etue jde vedle pramenu vlasů blízké osoby vetknout 
jakkoliv pořízený obrázek; můžeme se však ptát, zda 
to bude zcela stejné. Jistě je možné, že daguerrotypie
milované osoby může mít zcela stejný význam
i funkci jako fotografii e milované osoby zobrazené na fi
monitoru mobilního telefonu, ale zrovna tak nemusí;
nechci se pouštět do hry „najdi deset rozdílů“, jsem-li
si jistý, že můj pocit z každého z těchto příkladů bude
rozdílný pokaždé – a právě i tato rozdílnost pocitů je 
pro mě silnou motivací k uvažování o volbě techniky,
kterou pro daný záměr použiji.

I doslova extrémně hmotná povaha daguerrotypie,
a to bez ohledu na její tradiční adjustování, pro
mě představuje možnost či spíše nutnost s ní jako 
s objektem zacházet, což ve spojení s její velikostí, 
a tedy intimitou malé fotografie omezené formátem fi
aparátu, je příležitostí vyhnout se vlastnostem
jiných fotografi ckých technik, se kterými jsem často fi
vědomě i mimoděk bojoval, a přesto v neztenčené 
míře využívat ta specifi ka fotografifi ckého média, fi
která pro svou práci považuji za podstatná. Opět je
možné položit si otázku, proč si komplikovat život 
náročnou technologií, když mě nikdo např. zvětšovat



143

O
nd

ře
j P

řib
yl

 →
 D

iz
er

ta
čn

í p
rá

ce
 2

01
2 fotografi e nenutí. Odpovědí zůstává v tomto ohledu fi

již zmíněná nekompromisnost daguerrotypie, stejně 
jako onen souhrn všech jejích vlastností, které jinde
nenacházím. V případě fotografi e totiž raději pracuji fi
se sadou specializovaných nástrojů než s jedním 
univerzálním, který sice poslouží, ale u kterého vždy 
budu nucen posuzovat míru kompromisu79.

Samozřejmou součástí rozvahy o volbě média musí
být posouzení jeho vhodnosti pro daný záměr, s čímž
souvisí vždy nutné a dobrovolné přijetí nějakých
omezení. Daguerrotypie jich přináší celou řadu 
a v porovnání s některými mnohem univerzálnějšími 
technologiemi jsou to omezení téměř brutální: od
nutnosti pečlivé přípravy desky přes velikost formátu, 
značnou choulostivost až po dlouhou expoziční dobu,
nízkou expoziční pružnost a obrazová specifika fi
vůbec, k nimž nutně patří i chybovost, a díky tomu 
všemu v praxi značně omezený počet záběrů během
časového úseku. 

Pro mě jako pro autora však tato omezení 
znamenají pomoc s vybřednutím z frustrace
z přemíry možností, které se téměř podbízivě
nabízejí, a uvnitř těchto omezení naopak nacházím

79 Když hovořím o nástrojích fotogra-
fi e, nejen daguerrotypie v dnešní do-fi
bě přináší zvláštní bonus, kterým je
nezávislost na výhradně fotografic-fi
kém trhu. Lze se totiž jen dohado-
vat, jestli a jak dlouho se vyplatí vy-
rábět fi rmám například materiál pro fi
černobílou fotografii, a u technik, při fi
jejichž provozování se stáváme nezá-
vislí, nás nebude čekat nemilé pře-
kvapení ze zastavení provozu fi rmy,fi
s jejímž materiálem jsme se naučili 
pracovat. (Ovšem pravdou zůstává,
že nevíme dne ani hodiny tak či tak.)

(
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správně, zjistím, že tato omezení, fungující zároveň 
jako jistý filtr nutící k opatrnosti a důslednosti, fi
nejsou samoúčelná, ale viditelně se projevují, 
jelikož jsou nedílně spojena s technologickým
procesem – fotografi e je technologie a technologií fi
je také určována. Zároveň je ale zcela nezbytné
neopomenout, že „fotograf ve skutečnosti obdařuje
své obrazy strukturou a významem natolik, nakolik 
činí úmyslné volby“,80 z čehož plyne zásadní nutnost 
oddělovat danost omezení techniky od vkladu, který 
je dán tvůrcem, jehož součástí však volba média
jednoznačně je.

80 Kracauer, S. „Ontologie fotografické-fi
ho obrazu“. In: Císař, K. (ed.).
Co je to fotografie. Praha: Herrmannfi
& synové, 2004, s. 41.


