
Jeruzalém ve fotografických albech 19. století 

BcA. Adam Kencki

Diplomová práce
2018











ABSTRAKT

Tato diplomová práce se zabývá dějinami fotografování Jeruzaléma v rozmezí let 1839 –

1917. Rozděluje vybrané období na logické časové úseky a podrobněji se věnuje vybraným

fotografům, fotografickým sdružením a studiím.
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ABSTRACT

This diploma thesis deals with the history of Jerusalem photography between 1839 and

1917. It divides the selected period into logical time slots and deals in detail with selected

photographers, photographic associations and studies.
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ÚVOD

Cílem práce je vytvořit krátký historický exkurz do dějin fotografie vybrané části Blízkého

východu, v tomto případě Jeruzaléma v 19. století, přesněji mezi roky 1839 a 1917. 

V  první  kapitole  své  práce  vysvětluji  historickou  důležitost  Jeruzaléma  v  kontextu

náboženství a provázanost výtvarného umění s nově vzniknuvším médiem. V následujících

kapitolách rozděluji období fotografování Jeruzaléma v 19. století do jednotlivých úseků,

které logicky vyplývají z historického kontextu. 

Postupně  se  věnuji  důvodům vedoucím  k  návštěvě  Jeruzaléma  a  fotografování  města,

vybraným amatérským i profesionálním fotografům z Evropy, Spojených států, ale také

fotografům lokálním, fotografickým studiím a ateliérům, které na území Jeruzaléma a Blíz-

kého východu působily.

Důležitou  součástí  práce je  popis  dobových fotografických technik,  a  také fotografické

výstupy, tedy způsob, jakým byly fotografie Jeruzaléma distribuovány a prezentovány v

zahraničí. U vybraných fotografických archivů a alb jsem z dostupných informací dohledal

jejich aktuální sběratelskou hodnotu a uvedl, ve které sbírce se nacházejí. 

Limitujícím faktorem byla v tomto případě fyzická dostupnost některých fotografických

archivů, které se nacházejí ve sbírkách světových institucí a u soukromých sběratelů a malý

počet knižních publikací na toto téma v češtině. Většinu citací a parafrází jsem pro potřeby

práce přeložil sám. Výhodou je dostupnost odborných knih a elektronických zdrojů ve for-

mě digitálních knih v anglickém jazyce a relativně velké množství zdigitalizovaných foto-

grafií a jiných materiálů. 

Téma jsem si zvolil hlavně vzhledem ke svému zájmu o cestování, vystudoval jsem obor

Cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě, a také o dějiny (cestovatelské)

fotografie. Rovněž jsem měl možnost studovat jeden semestr na Bezalelově akademii umě-

ní a designu v Jeruzalémě. Město jsem tak mohl docela dobře poznat. 
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1 Zpodobňování Jeruzaléma před vznikem fotografie 

Až  do  roku  1839  byli  všichni,  kdo  chtěli  zdokumentovat  svou  návštěvu  Jeruzaléma,

odkázáni výlučně na schopnosti literární či výtvarné. 

První zmínky o vzhledu města překvapivě nepocházejí ze Starého Zákona, jak bychom se

mohli domnívat. V Pěti knihách Mojžíšových neboli Pentateuchu se název Jeruzalém ještě

nevyskytuje, alespoň ne přímo. V knize Genesis se píše o hoře Moria (Chrámová hora) a o

setkání Abraháma a krále Melchisedecha (Sedech bylo původní jméno Jeruzaléma) . Toto

setkání  se stalo námětem mnoha uměleckých děl,  ve svém obraze Setkání  Abraháma a

Melchisedeka, jej zachytil nizozemský raně renesanční malíř Dieric Bouts starší. 

Obr. 1: Dieric Bouts starší, Setkání Abraháma a Melchisedeka (1464

- 1467).
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Jeruzalém,  který  má  na  obraze  charakter  evropského  gotického  města  s  katedrálou  s

lomenými oblouky, autor správně vložil do řídce zalesněné kopcovité a kamenité krajiny. 

Za zřejmě nejstarší dochované kartografické znázornění Jeruzaléma se dnes považuje tzv.

madabská mapa,  což je  částečně dochovaná podlahová mozaika,  která  byla  nalezena v

kostele sv. Jiří v Madabě v dnešním Jordánsku. Mozaika je datována do 6. století, protože

nezachycuje budovy, postavené po roce 570 našeho letopočtu. 

Zhruba v roce 70 našeho letopočtu píše židovský kněz a historik, Flavius Iosephus své dílo

Válka židovská, které popisuje palestinské dějiny od roku 175 př. n. l.  až do potlačení

prvního židovského povstání v roce 70 n.l., při kterém došlo ke zničení Jeruzaléma. I když

dnes již víme, že Flavius není zcela spolehlivý zdroj, jeho popisu Jeruzaléma snad důvě-

řovat můžeme.

„Město Jeruzalém bylo opevněno třemi zdmi na těch částech, které nebyly zahrnuty do

nepřekonatelných údolí;  neboť na takových místech měla pouze jednu zeď. Město bylo

postaveno na dvou kopcích, které jsou proti sobě navzájem, a mají údolí, které je rozdě-

Obr. 2: Madabská mapa (6. stol.).
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luje.“ (Flavius, 2004).

Teprve o cca 25 let později pravděpodobně vzniká jedna z knih Nového zákona, Zjevení

Janovo. Zde se autor v kapitole 21 věnuje popisu nebeského Jeruzaléma, který je skrze osu

světa (axis mundi) propojen s Jeruzalémem pozemským. 

„Město je vystaveno do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město, a bylo to

dvanáct tisíc měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné. Změřil i hradbu, a bylo to sto čtyři-

cet čtyři loket lidskou mírou, kterou použil anděl. 

Hradby jsou postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata, zářícího jako křišťál. Základy

hradeb toho města jsou samý drahokam: první základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí

chalcedon,  čtvrtý  smaragd,  pátý  sardonyx,  šestý  karneol,  sedmý chrysolit,  osmý beryl,

devátý topas, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametyst. 

A dvanáct bran je z dvanácti perel, každá z jediné perly. A náměstí toho města je z ryzího

zlata jako z průzračného křišťálu.“ (Moloney, 2009). 

Dalo by se říct, že Janův popis nebeského Jeruzaléma ve svých základních parametrech

zhruba odpovídá  vzhledu starého města,  jak  se dochovalo  do dnešních  dní.  Historické

jádro, které obklopují zdi z 16. století, je vystavěno na půdorysu  mírně zdeformovaného

čtverce nebo obdélníku o délce stran cca 1 km. Bran je celkem osm, nikoli dvanáct a i když

není město vystavěno ze zlata, ale pouze z lokálního vápence a dolomitu, ostré sluneční

paprsky odráží také. Avšak na konci prvního století našeho letopočtu, ve kterém Zjevení

Janovo vzniklo,  vypadalo město ještě  docela jinak.  V roce 70 n.  l.  bylo město dobyto

Římany a spolu s Druhým chrámem srovnáno se zemí a zlatá kopule Skalního dómu, dnes

pravděpodobně nejvýraznější  dominanta  města,  byla  vztyčena až v roce 687 n.  l.  Dóm

nechal za neuvěřitelné peníze (náklady na stavbu prý 7x přesáhly příjem Egypta) postavit

chalífa Abdulmalik

Jeruzalém byl velmi často znázorňován také ve formě map. Některé měly význam spíše

náboženský nebo politický, například mapa německého protestantského kněze a kartografa

Heinricha Buntinga z roku 1581, na které je Jeruzalém znázorněn jako střed světa a kolem

něj jsou v trojlístku kontinenty Evropa, Asie a Afrika. Tehdy již známá Amerika se na

mapě objevuje pouze v levém dolním rohu. Zajímavým detailem je Rudé moře, které autor
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správně umístil mezi Afriku a Asii. 

Město bylo v západním umění často znázorňován hlavně ve spojení s životem Krista, který

zde působil  a později  byl také ukřižován. Nejčastější  se objevuje na pozadí  pašijových

vyprávění - zahrada Getsemanská (Utrpení v zahradě, Andrea Mantegna, 1457 – 1459),

soud, cesta na Golgotu, ukřižování, sejmutí a vzkříšení - ale objevuje se také ve scénách

příjezdu do Jeruzaléma (Vjezd do Jeruzaléma, Duccio Di Buoninsegna, 1308 – 1311), vyu-

čování v chrámu či vyhánění kupců (Vyhánění překupníků z chrámu, Giotto, 1303 – 1305).

Až do 16. století má znázornění Jeruzaléma hlavně symbolický význam a jeho podoba je

často výsledkem autorovy fantazie ve spojení s dobovou architekturou. Reálné zobrazení

města se objevuje například na kreslené mapě z konce 16. století, jejímž autorem je pravdě-

podobně italský mnich. Město je zakresleno správně v hranicích středověkých zdí, souhlasí

počet bran a nechybí ani nejdůležitější  monumenty a budovy, jejichž soupis se nachází

vpravo dole. 

Obr. 3: Celý svět v jetelovém lístku, Heinrich Bunting (1581).
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Obr. 4: Vyhánění překupníků z chrámu, Giotto di Bondone (1303 – 1305).
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Obr. 5: Vjezd do Jeruzaléma, Duccio Di Buoninsegna (1308

– 1311).
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Obr. 6: Utrpení v zahradě, Andrea Mantegna (1457 – 1459).

Obr. 7: Gerusalemme, autor neznámý (pravděpodobně konec 16. století).
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O realistickém zobrazování Jeruzaléma můžeme vlastně hovořit až v souvislosti s orienta-

lismem na počátku 18. století, kdy pod vlivem koloniální expanze převážně Anglie a Fran-

cie dochází ke stále častějšímu střetávání různých kultur. Výraz orient pochází z latinského

oriens  (pocházet),  oriente  sole  (místo  na východě).  Orient  zahrnuje východní  kultury  a

země Blízkého, Středního a Dálného východu. 

Velký zájem o Orient, tedy Blízký východ a Severní Afriku, vyvolala v 18. století Napole-

onova invaze do Egypta. Dne 1. června 1798 vplula do přístavu města Aboukir flotila lodí,

vedená vlajkovou lodí Orient. Kromě zbraní s sebou císař do Egypta přivezl také vědeckou

a uměleckou komisi.  Dlouho po Napoleonově porážce při bitvě na Nilu vyšel první díl

celkem 24-dílné série  Descriptions de L´Égypte, na které se podílelo 170 francouzských

učenců, umělců a vědců. První díl vyšel v roce 1808 a poslední teprve v roce 1829. Svazky

obsahují  tisíce kreseb Dominika Vivanta Denona. Do sbírek Louvru proudily desítky a

stovky  cenností  od  mumií  přes  sarkofágy  po  šperky.  V  této  době  byla  také  objevena

Rosettská deska, díky které se Jeanu Francoia Champollionovi podařilo rozluštit egyptské

hieroglyfy.
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1.1 Význam Jeruzaléma a vznik fotografie

Jeruzalém patří k nejvýznamnějším městům tří největších monoteistických náboženství na

světě. Stály tu dva židovské chrámy, byl zde ukřižován a pohřben Kristus a z kamene na

Chrámové hoře odletěl do nebe na okřídleném koni prorok Mohamed. Město s více než

čtyřtisíciletou historií za sebou má bouřlivý vývoj, během kterého patřilo do rukou téměř

dvou desítek  národů a  vládnoucích  stran.  Každá z  nich  se  do  historie  města  nějakým

způsobem otiskla a ze všech těchto období se dochovaly záznamy, ať už v podobě písemné

nebo obrazové.  V případě  obrazových záznamů šlo  až  do  roku  1839  pouze  o  kresby,

malby, grafiky a ilustrace, případně výšivky či jiná díla, která se snažila Jeruzalém graficky

znázornit. 

Vzhledem k důležitosti Jeruzaléma tedy není divu, že bylo jako jedno z prvních měst na

světě  fotografováno  již  v  roce  1839,  a  to  necelé  tři  měsíce  po  představení  vynálezu

daguerrotypie veřejnosti francouzskou akademií věd, 19. srpna 1839. Francouzská vláda

zakoupila patent Louise Daguerra (1787 - 1851) a Niepceho (1765 - 1833) a uvolnila jej

zdarma k používání celému světu. Komisi pomohl přesvědčit také François Arago, který

prý řekl, že tomu, aby člověk zaznamenal ty miliony a miliony hieroglyfů, které pokrývají

skvělé monumenty Théb, Memfisu a Karnaku, by bylo zapotřebí celých legií  kreslířů a

dvacet let času, díky daguerrotypii může tento velký úkol zvládnout jeden člověk. Během

několika dní se objevily obchody prodávající daguerrotypické kamery, jak se přístrojům

tehdy říkalo. 

Pařížský  optik  N.M.P.  Lerebours  prohlásil,  že  známá  místa  bude  nyní  možné  zazna-

menávat přesně a nikoli na základě interpretace umělcovy představivosti a vyslal fotografy

do celého světa, aby fotografovali „výjimečné pohledy“. V roce 1839 vyslal do Egypta a

Svaté země malíře Horáce Verneta (1789 - 1986) a Frédérica Goupil-Fesqueta, aby navští-

vili chrámy podél řeky Nilu a města Jeruzalém, Nazaret a Akra. Jejich fotografie vyšly v

Excursions Daguerriénnes: Vues et monuments les plus remarquables du globe  (1840 –

1844).

Ve své knize  The Dead Sea,  napsal reverend Albert Augustus Isaacs v roce 1857 toto:

„Víme, jak často může být tužka zrádná a klamavá, takže faksimile scény musí být podána
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s pomocí fotografie.“ (Isaacs, 1857, s.4)

Ironií je, že onen zdánlivě objektivní fotoaparát je ve skutečnosti stejně subjektivní jako

tužka nebo štětec. Důvod je prostý, člověk za fotoaparátem edituje a upravuje pohled na

danou věc stejně jako malíř. Navíc jsou na většině fotografií vyobrazena důležitá místa,

často ve velmi dramatickém podání. V 19. století je Orient zobrazován fotoaparátem jako

exotický a romantický kout světa spojený se svatými místy a biblickými událostmi.

Dalším fotografem Jeruzaléma byl Maxime Du Camp (1822 - 1894), spisovatel, který se

naučil  fotografovat,  až  když byl  vyslán  francouzským ministerstvem pro vzdělání,  aby

provedl výzkum Orientu. Mezi lety 1849 a 1851 cestoval s dalším Francouzem, Gustavem

Flaubertem, který byl na podobné cestě z pověření ministerstva obchodu a zemědělství. Du

Camp pořídil  celkem 214 kalotypií,  125 jich  bylo  publikováno  v  albu  Égypte,  Nubie,

Palestine et Syrie. Šlo o vůbec první cestovatelskou knihu ilustrovanou fotografiemi, a také

o první publikaci tohoto typu vytisknutou velkým nákladem, vydanou společností Louis

Désiré Blanquart-Edvard.

John Hannavy  píše ve své  Encyklopedii fotografie 19. století: „Du Camp byl ohromen

vlnou Orientalismu zaměřenou především na Egypt jako na místo vyhynulé kultury, často

popisované jako kolébka západní civilizace. Začal fotografovat až v okamžiku uskutečnění

svého snu o tom, že se vydá do Egypta,  ovšem ne z důvodu osobního vyjádření.  Foto-

grafický aparát pro něj byl nástrojem přesnosti, který mu umožnil detailní rekonstrukce.”

(Hannavy, 2008a)

Flaubert si cenil kolegovy fotografické práce a jak sám píše, „Vzrušeně jsem vykřikl, když

jsem poprvé viděl Sfingu. Žádná kresba, kterou jsem kdy viděl, nedokáže skutečně popsat,

jaká ve skutečnosti  je. Nejlepší  je v tomto směru skvělá Maxova fotografie.“  (Flaubert,

1996)
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1.2 První fotografie Jeruzaléma

První fotografii Jeruzaléma pořídil téměř jistě Francouz Frédéric Goupil-Fesquet. Neznáme

přesný den, ale muselo to být někdy mezi  11.  a 14.  prosincem 1839, tehdy Fesquet v

Jeruzalémě fotografoval, přesněji daguerrotypoval, na své cestě z Egypta zpět do Evropy.

Fesquetovi patří ještě jedno prvenství. Byl zcela jistě prvním, kdo 7. listopadu 1839 foto-

grafoval Egypt, a stal se tak zároveň autorem první daguerrotypie z afrického kontinentu.

Pány  Horace  Verneta,  který  byl  znám  svými  biblickými  výjevy,  a  Frédérica  Goupil-

Fesqueta, učitele umění a autora knih o kreslení, doplnil na cestě Vernetův synovec, Char-

les Marie Bouton. Ten se znal s Daguerrem, spolupracovali spolu na výrobě dioarámat,

která přivedla Daguerra k fotografickým experimentům. Tito tři pánové cestovali na Blízký

východ vybaveni daguerrotypickým přístrojem a manuálem, publikací s názvem Historie

et description du procédé nommé le Dagueréotype. Šlo o 79 stránkovou ilustrovanou pub-

likaci,  kterou Daguerre napsal  těžkopádným vědeckým způsobem. To však nezabránilo

jejímu masovému rozšíření a popularitě. Knížka vyšla ve třiceti edicích a byla přeložena do

osmi jazyků již v prvním roce svého publikování. I když Vernet v dnes již slavné větě:

„Daguerrotypujeme jako lvi“ (Harkett, Hornstein, 2017, s. 217) používá množného čísla,

byly  to  především  fotografie  Goupil-Fesqueta,  které  se  nakonec  objevily  v  publikaci

Excursions  Daguerriénnes.  Vernet  používal  fotografického  přístroje  jako  někteří  další

malíři, spíše jako zdroj ke svým skicám a k následným malbám.

Dauerrotypie  je  technika  náročná na zvládnutí  ve studiu,  natož  v  drsných podmínkách

Afriky a Středního východu. Daguerrotypisté s sebou museli vozit až 50 kilogramů vyba-

vení včetně dřevěné kamery, stříbrných nebo postříbřených měděných destiček, vývojnici

na exponované desky, skleněné lahvičky s chemikáliemi a rtutí pro vyvolávání, dřevěný

stativ a spoustu dalších pomůcek. Tato technika vyžaduje dlouhé expozice, což na jednu

stranu ostré slunce v těchto končinách umožňovalo, na druhou stranu vysoké teploty ovliv-

ňovaly citlivost chemikálií. Správně exponované desky bylo třeba vyvolat parami jedovaté

rtuti  a následně ustálit  v nasyceném roztoku kuchyňské soli  (používala  se cca do roku

1840), takže fotograf s sebou musel mít také dostatečnou zásobu vody. Ustálené desky se

musely co nejdříve zasklít nebo adjustovat, jelikož se citlivá vrstva daguerrotypií nachází

na povrchu desky a je tak citlivá na dotek. 
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Ono krystalicky čisté, ostré světlo Orientu si první fotografové velmi pochvalovali, jejich

málo  citlivé  emulze  vyžadovaly  dlouhé expoziční  časy a  fotografové tak  museli  dávat

přednost zobrazováním krajin před lidmi, jejichž pohyb je rozmazal do nerozeznatelných

šmouh. Je důležité poznamenat, že jak malíři, tak fotografové zobrazovali významné námě-

ty  z  podobných  výhledů,  protože,  jako  všichni  cizinci,  sledovali  předepsané  trasy

cestovních průvodců nebo se nechali vodit na tatáž místa svými průvodci.

Cestovat do těchto končin světa bylo těžké a nebezpečné zvláště v Palestině, kde až do

konce 19.  století  nebyly téměř žádné hotely  nebo dlážděné cesty.  Cestovatelé  spali  ve

stanech a museli si najímat průvodce a koně, aby je brali z místa na místo. Průvodci, kte-

rým se říkalo dragomani – turgemani, fungovali jako překladatelé, sloužili i jako ochránci a

vypravěči.

Z velké směsice fotografických klišé pohledů můžeme usuzovat, že průvodci velmi často

naváděli cestovatele s fotoaparátem na tatáž místa, na vrchol Olivetské hory či před Pyra-

midy v Gíze.

Fesquetův kolega,  Henri-Gustave  Joly de Lotbinière  (1829 -  1908),  který rovněž foto-

grafoval Epypt, Jeruzalém, Damašek a Libanon, si do svého deníku poznamenal, že během

dlouhé  a  náročné  cesty  pořídil  celkem  92  obrázků.  Z  dnešního  pohledu,  kdy  k  foto-

grafování  stačí  mobilní  telefon,  na který se vejdou tisíce  fotografií,  se nám může zdát

takový  počet  fotografií  z  exotické  cesty  úsměvný  či  snad  nedostatečný.  Vzhledem  k

náročnosti  a  obtížím,  se  kterými  se první  daguerrotypisté  museli  potýkat,  je  však jeho

výkon nanejvýš obdivuhodný. O to smutnější je fakt, že se Fesquetovy ani Lotbinièrovy

daguerrotypie pravděpodobně nedochovaly a existují pouze v podobě litografií.

Není jisté, zda je následující reprodukce právě onou první fotografií Jeruzaléma, patří však

zcela jednoznačně k těm prvním, které zde byly kdy pořízeny. Jedná se o rytinu podle

dagurrotypie Frédéric Goupil-Fesqueta, kterou pořídil v prosinci 1839. Autorem reproduk-

ce je Friedrich Salathé, vydal Noël Paymal Lerebours v roce 1842 v publikaci Excursions

daguerriennes.
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Obr.8:  Jérusalem,  Friedrich  Salathé,  litografie  podle  daguerrotypie  Frédérica  Goupil-

Fesqueta (1842).

1.3 Spojitost s malířstvím

Vliv Orientu na západní malíře byl vždy spíše pozitivní, možná proto, že byli okouzleni

zářivými barvami a jasným sluncem. Mohli zde vidět ruiny dávných civilizací, římské zří-

ceniny  v  Palmyře,  chrámy a  pyramidy  na  Nilu,  křižácké  pevnosti  na  březích  Jordánu.

Umělci jako James Tissot (1836 - 1902) a William Holman Hunt (1827 – 1910) již nebyli

spokojeni s náboženskou ikonografií inspirovanou renesančním uměním. Přišli do Svaté

země, která se od biblických dob příliš  nezměnila,  a hledali krajiny a místní obyvatele.

Našli stáda a pastevce v Judských horách, olivovníky v Getsemanské zahradě,  nomády a

velbloudí karavany v poušti.

Mezi  malíři,  kteří  se  stali  v  Evropě  známými  jako  „orientalisté“,  byli  zástupci  všech

hlavních  proudů  19.  století  od  romantismu  po  realismus  a  impresionismus.  Setkání

západního umění  a  islámského světa  popisuje  ve  své stati  k  výstavě  The Orientalists:
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Delacroix to Matisse Maryanne Stevens. Podle ní je možné důsledky těchto návštěv (Ori-

entu)  vidět  hned  ve  dvou  oblastech  uměleckého  zájmu,  tématu  a  techniky.  V  případě

Delacroixe,  Fromentina,  Renoira  a  Matisse  měl  vliv  Orientu  dopad  nejen  na  jejich

zacházení se světlem a barvou. O tom, že se malíři a fotografové (Orientu) znali a navzá-

jem inspirovali,  nemůže být  pochyb.  Svědčí  o  tom jednak podobnost  námětů,  ale  také

důkazy v podobě fotografií. Na fotografii  Mendela Dinesse (1827 – 1901) můžeme vidět

tři muže stojící pod stromem. Není to nikdo jiný než fotograf Palestine Exploration Fund

James Graham a orientalisté Thomas Seddon a William Holman Hunt. Poslední jmenovaný

si v Jeruzalémě dokonce zakoupil dům. Oba malíři Grahama během jeho víc než dvoule-

tého pobytu v Jeruzalémě navštěvovali a údajně používali jeho fotografie jako referenční

materiál pro své malby. (Staley, Newall, 2004)

Obr. 9: Mendel Diness, Portrét Jamese Grahama, Thomase Seddona a Williama

Holmana Hunta (1854).

První fotografové byli (vlastně téměř všichni) původně malíři, vědci a vynálezci. Je tedy

pochopitelné, že se první fotografické kompozice velmi podobaly těm malířským. Foto-

grafie se dlouho snažila připodobnit malířství, aby dosáhla statusu uznání jako uměleckého

díla. O fotografickém vidění můžeme hovořit možná již v průběhu 19. století, ale s jistotou

až s přelomem 20. století ve spojitosti s Alfredem Stieglitzem a časopisem Camera Notes,

později Camera Work.
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Lidé Blízkého východu byli  prvními fotografy zpočátku často zpodobňováni spíše jako

herci, součást historických kulis. Výjimkou by mohl být například Francis Frith (1822 -

1898) a Félix Bonfils (1831 - 1885), kteří se zde usadili na delší dobu, Frith v Jeruzalémě a

Bonfils v Bejrútu. 

Pohled na místní obyvatele se výrazněji změnil s prvními lokálními fotografy, často členy

jednotlivých náboženských a etnických skupin. Také zpodobňování krajiny, architektury a

městských scenérií se mezi fotografy cestovateli a místními fotografy liší.

Stejně jako malíři, i fotografové si vybírali a „editovali“ scény, které zachycovali. Štětec a

objektiv zachycovaly věci jinak než pero, protože spisovatelé mohli popsat jak to dobré, tak

to špatné v jedné knize, zatímco malíři a fotografové měli pouze jeden pohled na scénu a

zobrazení špíny, chudoby nebo zoufalství se dobře neprodávalo.“ (Howe, 1997).
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2 DŮVODY K NÁVŠTĚVĚ JERUZALÉMA A SVATÉ ZEMĚ 

Na Blízký východ jezdili amatéři i profesionálové, fotografovali turisté i rezidenti (diplo-

mati, misionáři, obchodníci), školení i neškolení fotografové (např. archeologové), později

byla zakládána studia v turistických městech jako Damašek, Egypt a Jeruzalém.

Před koncem 19. století procestovalo Orient několik stovek cestovatelů fotografů, amatérů

i  profesionálů,  dobrodruhů i  objevitelů.  Podle  Eyala Onneho přicházeli  ze  tři  hlavních

důvodů:

“Dokázat spojitost mezi biblí a skutečnými místy, provádět vědecký výzkum a z komerčních

důvodů. I když tvořit umělecké fotografie nebyl většinou jejich záměr, i tak se jim podařilo

vytvořit krásné fotografie, z nichž některé, a tedy i jejich autoři, stojí za zmínku.” (Onne,

1985).

2.1 Turistické a obchodní cesty

Počet lidí přijíždějících do zemí Orientu se díky zájmu o politické povědomí, vojenskou a

obchodní činnost v 19. století stále zvyšoval. Victor Hugo napsal v úvodu knihy Les Ori-

entals v roce 1829: „Celý kontinent se naklání k východu.“ (Hugo, 1998).  Do přístavů v

Alexandrii,  Jaffě,  Beirútu  či  Konstantinopoli  připlouvalo  stále  víc  archeologů,

náboženských učenců, poutníků, misionářů, obchodníků, diplomatů, vojáků, dobrodruhů,

spisovatelů, básníků, malířů – a fotografů. Překonání Středozemního moře se díky průmys-

lové revoluci  a vynálezu parního stroje stalo o něco rychlejším a snad i  bezpečnějším.

Začali tedy přijíždět také obyčejní turisté, kteří nebyli ničím jiným než vedlejším produk-

tem průmyslové revoluce, s dostatkem volného času a prostředky, které byli ochotni utratit.

Průmyslové  revoluci  předcházelo  období  známé také jako Osvícenství,  za  kterým stojí

například Voltaire. Jeho cílem bylo zapojit argumenty a empirická fakta v boji proti nezna-

losti,  pověrám a církevním dogmatům. Odtud čerpala Francouzská revoluce víru v sílu

vědy.  Ovšem v  18.  století  přinesla  změny  v  umění  a  literatuře  romantická  reakce.  V

Německu se pod vlivem Goetha objevila tzv. Naturphilosophie, v Anglii brojili proti logice
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a vědě básníci  William Blake,  Samuel  Taylor  Coleridge  či  William Wordsworth.  Dílo

Lyrické Balady Coleridge a Wordswortha bylo vydáno v roce 1798, tedy ve stejném roce,

kdy Napoleon provedl invazi do Egypta. Ve stejné době se projevilo něco, co bychom

mohli označit jako náboženské probuzení, lidé se chtěli jednoduše navrátit k Bohu a k víře,

která se otřásla nedávnými vědeckými objevy. Došlo k novému přezkoumání bible ve svět-

le nových teorií o stvoření a teologové hovořili o vědomosti versus principech křesťanství.

Pro turisty však nebyl Orient v 19. století novinkou. Například židovští poutníci navště-

vovali v té době Svatou Zemi již 2500 let a zahájili tak tradici, na kterou díky císaři Kon-

stantinovi, jehož manželka našla v Jeruzalémě Ježíšův kříž, navázali křesťané. Ovšem až v

19. století se turisté stali nejlepšími zákazníky fotografů, toužili si domů odvést suvenýry,

které by dokládaly jejich cesty po Orientu. V roce 1840 vyšla poprvé Murrayho cestovatel-

ská Příručka, která zmiňovala fotografické ateliéry a obchody ve všech větších městech,

kde bylo možné zakoupit fotografie a další suvenýry (pravděpodobně šlo o knihu A hand-

book for travellers in the Ionian Islands, Greece, Turkey, Asia Minor, and Constantinople).

„Orient... uniká konvencím,“ poznamenal si francouzský malíř a spisovatel Eugéne Fro-

mentin v roce 1858 ve své knize Une Année dans le Sahel. „Nachází se mimo všechny dis-

ciplíny, přenáší a převrací vše, obrací harmonie, se kterými krajinomalba fungovala po

staletí. Nemluvím zde o fiktivním Orientu.“ (Fromentin, 1930).

Ne všichni spisovatelé však měli z Orientu pozitivní dojmy. William Makepease Thacke-

ray napsal, že Jeruzalém je „nepopsatelně příšerný“ a Herman Melville označil Jeruzalém

jako  „barbarské město“. Nejjízlivější  poznámky o Svatém městě však pocházejí z pera

Marka Twaina, který se v roce 1867 účastnil první americké „Grand Tour“ po Evropě a

Blízkém Východě. Ve své knize The Innocents Abroad napsal o Jeruzalému toto: „Slavný

Jeruzalém, nejdůležitější jméno v historii, ztratil všechnu svou starou slávu a stal se zchud-

lou  vesnicí,  Šalamounova bohatství  jsou  ta  tam a  nezbylo  nic,  co  by  člověka přimělo

obdivovat královnu Orientu.“ (Twain, 2010)

Stejně jako mnoho jiných, i Twain byl zklamán, když Orient a zejména Jeruzalém neobstál

před jeho očekáváními.  „Ze své cesty po Palestině mám pouze jedinou příjemnou vzpo-

mínku a sice tu, kdy jsem v Damašku onemocněl cholerou,“ (Twain, 2010),  napsal Twain

v jednom ze svých zápisníků. Ale například Pierre Loti napsal v roce 1895:  „Jeruzalém!
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Jaká zmírající sláva se stále drží toho Jména! Jak stále vyzařuje z hlubin času a prachu!

Cítím se téměř vinen znesvěcením tohoto odvážného místa toužením po něm, v čele tohoto

záznamu mých nevěřících poutí... Jeruzalém, město rozeznatelné mezi jinými... ponuré a

vysoké, uzavřené do svých cimbuří pod temnou oblohou.“ (Loti, 2018).

2.2 Identifikace biblických míst

Doba objevování Blízkého východu Američany začala rok před oficiálním představením

vynálezu fotografie, v roce 1838, kdy se do Svaté Země vydal teolog Edward Robinson.

Pokusil  se zde identifikovat  místa,  o kterých se zmiňuje  Písmo svaté,  a potvrdit  jejich

autenticitu skrze jejich současné názvy, jejichž původ sahá daleko k hebrejským kořenům.

Druhou cestu podnikl v roce 1852 a tehdy byl již jeho výzkum podpořen fotografickým

materiálem. 

Výsledky Robinsonova výzkumu vyšly ve stejném roce 1841 v USA, Německu a Anglii v

knize  Biblický  výzkum v  Palestině,  na  Hoře  Sinai  a  v  Arábii (Biblical  Researches  in

Palestine,  Mount  Sinai  and  Arabia  Patraea).  Robinsonova  cesta  do  Jeruzaléma  byla

jednou z prvních vědeckých výprav v této oblasti, nicméně je třeba říct, že jeho touha byla

v prvé řadě motivována jeho náboženským přesvědčením,  jak dokládá autorův úvod u

finálního vydání jeho knihy. “The author now lays before the Christian public the present

work, comprising the observations made during his two visits to the Holy Land. . . . May

the Great Head of The Church cause these volumes still further to subserve the high inte-

rests of Biblical learning and religious truth.” (Robinson, 1856).  Po Robinsonovi je dnes

nicméně pojmenován zbytek kamenného oblouku v pravém horním rohu západní části zdi

Chrámové hory, který dříve zřejmě sloužil k podpoře mostu nebo schodiště. 
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Obr. 10: Frank Mason Good, Robinsonův oblouk., nedatováno.
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2.3 Vědecké výpravy

První vědecké užití fotoaparátu jako vědeckého nástroje se v Jeruzalémě datuje do roku

1854. Tehdy se do Jeruzaléma vydal malíř, Auguste Salzmann (1824 - 1872), aby pomohl

Félicienu  Caignartu  de  Saulcymu  s  teorií  o  stáří  antických  monumentů  a  architektury

města. De Saulcy prozkoumal hrobku, kterou přiřkl judským králům. Také jiné monumen-

ty, které se do té doby datovaly jako řecké nebo římské, datoval do doby krále Šalamouna.

Když prohlásil, že bude možné najít města Sodomu a Gomoru, pobouřil tím Francouzskou

archeologickou společnost i tisk. Byl obviněn z toho, že ve Svaté zemi nikdy nebyl a z

falšování kreseb, kterými ilustroval svou knihu Voyage Autour de la Mer Mort. 

Obr. 11: Edward Robinson: Biblical researches in Palestine, Mount Sinai and Arabia Petraea : a

journal of travels in the year 1838 (1841).
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Salzmann byl jakýmsi prototypem inteligentního fotografa, jehož práce měla nevyhnutelně

přispět k velkému pokroku historických věd. Podle de Saulcyho byl Salzmann připraven

svá tvrzení podložit fotografiemi. Album jeho kalotypií se v Paříži objevilo v roce 1856.

Celkem 174 fotografií bylo otištěno v třísvazkové publikaci  Jérusalem, Études et repro-

ductions photographiques des monuments de la Sainte Ville. Vydavatelem byl Blanquart-

Edvart, který k vytištění pozitivů použil albuminový papír. 

Díky tomuto vylepšenému fotografickému procesu mohly vzniknout fotografie, které byly

jasné, kontrastní a při správném skladování přetrvaly dodnes. Toto dnes vzácné portfolio

bylo  skutečným uměleckým  dílem,  avšak  nesetkalo  se  s  komerčním úspěchem.  Dnes,

pokud se ještě podaří najít Salzmannovu fotografii, která je na prodej, se ceny původních

albuminových fotografií pohybují v řádech tisíců eur. 1

Salzmann se od většiny ostatních fotografů Jeruzaléma lišil. Strávil zde totiž několik měsí-

ců, a tak měl možnost město dobře poznat. Jako malíř byl velmi citlivý k textuře (struktuře)

a formě, dá se říct, že v jistém smyslu používal fotoaparát jako štětec. Detail, zachycený

zblízka, působí na jeho fotografiích jako abstrakce, téměř surrealistická kompozice. Využil

ostrého slunce k vytvoření napětí mezi bílými stavebními kameny města a temnými stíny.

Nissan Perez, kurátor fotografických sbírek Izraelského muzea, nazval Salzmanna malířem

náboženských a alegorických motivů, jejichž  „fotografická zpráva je jak spirituální, tak

vizuální... Jeho přístup k hmotě je mystický.“ (Perez, 1988). Salzmann se však za fotografa

nepovažoval, byl spíše malířem a archeologem. Dnes je však znám hlavně díky svým foto-

grafiím, což je pozoruhodné hlavně z toho důvodu, že, pokud je nám známo, jsou jeho

fotografie Jeruzaléma jediné, které kdy vytvořil.

1 V roce 2013 byla celá trilogie vydražena v aukční síni Sotheby's za 463 tisíc eur. Jedna kniha je aktuálně

(duben 2018) k dostání v jistém rakouském antikvariátu za 68 000 eur.
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První fotografické výzkumné cesty po Orientu pod záštitou Britů začaly v roce 1864, a to

právě v Jeruzalémě. (Podobné cesty se konaly až do konce 19. století). Anglikánská církev,

ale i vláda požadovaly v roce 1860 mapy Svaté země. Není to náhodný rok, darwinismus

právě tehdy nastolil pochybnosti o stvoření světa a pravdivosti Bible a zároveň postupný

rozklad Otomanské říše a Krymská válka ukazovaly strategický význam regionu.

K ověření biblických míst a zajištění strategických vojenských lokací byly zapotřebí kvalit-

ní mapy. Který z těchto dvou požadavků byl hlavní a určující, to je otázkou. Z dnešního

pohledu se nám může náboženský aspekt snad zdát poněkud úsměvný nebo alespoň méně

důležitý, ale je třeba si uvědomit, že v roce 1859 publikoval Darwin svou knihu O původu

druhů, ve které poprvé uveřejnil svou evoluční teorii, založenou na přírodním výběru.

V roce 1864 přijel do Jeruzaléma kapitán Charles W. Wilson z Royal Engineers, aby zde

údajně pomohl najít další zdroje pitné vody pro přeplněné město. Součástí jeho týmu byl

také seržant James McDonald (1822 - 1885), který se stal vynikajícím fotografem. Skupina

dostala povolení prozkoumat oblast Chrámové hory, která byla do té doby všem nemusli-

Obr. 12: Auguste Salzmann, židovský sarkofág (1854).
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mům  uzavřena.  V  roce  1865  vyšla  publikace  Ordnance  Survey  of  Jerusalem,  která

obsahuje  mapy,  plány  a  85  fotografií,  dokumentujících  město.  Publikace  se  zaměřuje

hlavně na topografii, architekturu a nikoli na posvátná místa a monumenty.

V roce 1865 vznikl v Británii tzv. Palestine Exploration Fund, který je funkční do dnešních

dní. Pod jeho vedením se Charles Wilson vydal studovat Libanon a do Palestiny se něko-

likrát vrátil s dalšími fotografy, například H. Phillipsem, H. H. Kitchenerem či Gottliebem

Schumacherem. V roce 1868 vedl expedici na Sinajský poloostrov opět s fotografem Jame-

sem McDonaldem, aby se pokusil nalézt cestu, po které putovali izraelité na své cestě z

Egypta. Z cesty vyšla třísvazková publikace s názvem Ordnance Survey of the Peninsula

of Sinai, která obsahuje krásné fotografie pouště a místních obyvatel, jejichž autorem je

právě James McDonald. 1

1 Části obou původních knih, tedy Ordnance Survey of Jerusalem a  Ordnance Survey of the Peninsula of

Sinai se 14 originálními albuminovými fotografiemi se v roce 2017 vydražily v Jeruzalémě za 9840 dolarů.

Obr. 13: Chrámová hora, James McDonald (1865 - 1869).
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3 FOTOGRAFOVÁNÍ JERUZALÉMA V 19. STOLETÍ

John Hannaly dělí ve své knize  Encyclopedia of 19th century photography dějiny foto-

grafování Egypta a Palestiny do čtyř více či méně rozlišitelných, ale navzájem se překrýva-

jících období, a zahrnují osobnosti, ke kterým patřili jednak zapálení amatéři, turisti i rezi-

denti  (kteří  byli  obvykle  misionáři  nebo diplomati),  školení  i  neškolení  lidé,  spojení  s

archeologickými  nebo  jinými  oficiálně  podporovanými  projekty  a  profesionálové,  jak

evropští, tak místní, někteří se sídlem v Evropě, jiní se studii v Káhiře, Jeruzalémě nebo v

některém jiném městě Středního východu, které zajišťovalo obchod jak pro turisty aktivní,

tak i pasivní (tzv. armchair traveler).

V průběhu 19. století převládali na Středním východě fotografové francouzští, britští, na

třetím místě to byli Němci a Rakušané. Mnohem méně již bylo fotografů amerických či

řeckých, přesto se někteří z nich významně zapsali do dějin fotografie. 

Z řeckých můžu zmínit například bratry Zangakiovy, Georgios (1845 – 1895) a Constanti-

nos (1845 - 1916), kteří se zaměřili na fotografování historických scén a námětů, z nichž

poté kopírovali fotografie pro turisty. V archivu bratrů Zangakiových lze nalézt také foto-

grafie ženských aktů, což byl námět pro některé orientální země na tehdejší dobu ještě stále

vcelku neobvyklý, i když v Evropě velmi žádaný. 1 

3.1 Období od roku 1839 do roku 1840

První období by se dalo ohraničit daty vzniku, resp. představení vynálezu daguerrotypie

veřejnosti, tedy lety 1839 a 1840. Šlo o krátké období, ve kterém se fotografovalo tech-

nikou daguerrotypu. Většina prvních daguerrotypií Palestiny a Jeruzaléma dnes již neexis-

tuje,  dochovaly  se  pouze  v  podobě  různých  reprodukcí,  například  v  podobě  litografií.

Dochovalo se však téměř 100 originálních  daguerrotypií  Josepha-Philiberta  Giraulta  de

Prangey (1804 - 1892), který v Jeruzalémě fotografoval v letech 1842–1843. Jako student

islámské architektury používal de Prengey daguerrotypii k pořizování přesných záznamů

jednotlivých architektonických elementů. Před zdokonalením kalotypu a vznikem albumi-

1 Velkou sbírku jejich fotografií dnes vlastní New York Public Library Collection, ale několik fotografií

bylo ještě nedávno (březen 2018) k dostání za velmi rozumné peníze například na Ebayi. Otázkou je, zda

byly nabízené fotografie opravdu albuminové fotografie, jak uváděl inzerát, nebo šlo o moderní tisky.
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nových papírů a mokrého kolodiového procesu se daguerrotypie i  přes téměř nemožné

kopírování hodila k pořizování ornamentálních detailů islámské architektury. Na rozdíl od

stejně starého kalotypu, který trpěl (ve svých raných fázích) vzhledem ke své technologii

(papír, princip negativ/pozitiv) neostrostí, zobrazovaly daguerrotypie zachycené scény do

nejmenších detailů. Reprodukování probíhalo většinou pomocí překreslování a grafických

technik.

Z dostupných pramenů vyplývá, že George Keith (1819 - 1910) byl zřejmě jediným bri-

tským fotografem Středního Východu, který fotografoval technikou daguerrotypu. Palesti-

nu procestoval se svým otcem Alexandrem a vytvořil zde dílo, které věnoval popisu bib-

lických lokalit s cílem poskytnout důkazy dávných proroctví. Některé jeho daguerrotypie

byly převedeny grafickými technikami  a následně otištěny v knize jeho otce s názvem

Evidence of  the  Truth of  the Christian  Religion.  Ta se v době svého vydání  setkala  s

velkým úspěchem a vyšla několikrát v nových vydáních.

Knihy  Excursis Daguerriennes a  Evidence of the Truth of the Christian Religion velmi

dobře reflektují  rozdílný evropský pohled na Palestinu.  Zatímco francouzští fotografové

zobrazovali i  biblické scenérie, ale pouze jako krajinu, snažili  se vyhýbat náboženským

konotacím,  britští  a  američtí  fotografové  fotografovali  hlavně  s  cílem  poukázat  na

náboženské  spojitosti  a  souvislosti.  Technické  možnosti  reprodukování  však  tehdy

znemožňovaly  širší  rozšíření  daguerrotypických  snímků  mezi  evropskou  a  americkou

veřejnost. Vše se změnilo až s nástupem kalotypu ve 40. letech 19. století a o deset let poz-

ději  se vznikem mokrého kolodiového procesu,  který vynalezl  Angličan Frederic  Scott

Archer  (1813  -  1857).  Díky  novým  technologiím  si  fotografie  značně  rozšířila  své

možnosti.  Díky negativům bylo snadné fotografie kopírovat a vyrábět téměř neomezené

množství pozitivů.
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První fotografové, kteří na Blízkém Východě fotografovali metodou kalotypu, byli britský

kněz George Bridges a francouzský architekt Pierre Trémaux. Jejich nedostatečná znalost

fotografických technik jim však neumožnila pořídit fotografický materiál způsobem, který

by bylo možno uchovat na dlouhá desetiletí.

3.2 Období od roku 1840 do roku 1860

Druhé období trvalo od roku 1840 do 1860+ (období se nedají omezit přesně na jednotlivé

roky, ale spíše na desetiletí,  kdy se jednotlivé etapy více či méně překrývaly). V těchto

dvaceti letech se již fotografovalo hlavně na skleněné desky technikou mokrého kolodiové-

ho procesu a fotografie se buď kopírovaly na tzv.  slané papíry,  které zdokonalil  jejich

vynálezce William Henry Fox Talbot (1800 - 1877), nebo na voskované papíry Gustava Le

Graye (1820 - 1884). Na podobném principu jako slané papíry fungoval přímý pozitivní

tisk,  jehož vynálezcem je Hippolyte Bayard (1801 - 1887). Slabě exponovaný a krátce

vyvolaný papír se po ustálení a usušení podložil černým podkladem, nejčastěji papírem, a

výsledná fotografie měla efekt pozitivu. 

Britský  fotograf  Francis  Frith  patřil  k  těm,  kdo  si  možnosti  komerčního  využití  foto-

grafického přístroje uvědomili velmi brzy. Byl jedním z prvních, kdo zkombinoval dohro-

mady fotografii a tisk. Narodil se v Anglii v roce 1822 ve velmi náboženské rodině, takže

Obr. 14: Jerusalem, George Skene Keith, rytina podle daguerrotypie (1859).
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Bibli znal dokonale. Jako mladý se usadil v Liverpoolu, kde si otevřel obchod s potravina-

mi, později zbohatl na obchodu s řeckými rozinkami. V roce 1850 založil vlastní tiskárnu a

také se naučil fotografovat. Později založil společnost F Frith a spol., která byla svého času

největším vydavatelstvím na světě. Propagoval knihy, alba či stereoskopické fotografie.

Publikoval tisíce pohlednic a vydal také speciální edici tzv.  Queen's Bible, ilustrovanou

vynikajícími fotografiemi.

Frith procestoval Blízký východ mezi lety 1856 až 1859. Navštívil Sýrii, Palestinu, Sinaj-

ský poloostrov a procestoval také Egypt a povodí Nilu. Cestoval nejméně se třemi různými

fotografickými přístroji.  Vozil  s sebou stereoskopický fotoaparát, fotoaparát „standardní

velikosti“, dnes bychom řekli velkoformátový, a ještě jednu větší kameru o velikosti 16 x

20 palců, tedy cca 36 x 48 cm. Vzhledem k tomu, že negativy se tehdy nezvětšovaly, ale

kopírovaly,  bylo  k vytvoření  „výstavních“  fotografií  zapotřebí  velkoformátové kamery.

Své vybavení, skleněné desky a chemikálie, potřebné k mokrému kolodiovému procesu,

vozil ve svém povozu, který mu sloužil zároveň jako temná komora i ubytování. Aby odra-

Obr. 15: Francis Frith, Ezechiášova nádrž (1862-1863).
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dil zvědavé místní obyvatelstvo, údajně prohlásil, že se jedná o jeho harém plný manželek.

Tím však jeho problémy zdaleka nekončily a týkaly se všech fotografů, kteří v té době

fotografovali  metodou  mokrého  kolodiového  procesu.  Teploty  na  Blízkém  východě

dosahovaly až 54 stupňů a chemikálie fotografům doslova vařily v baňkách, protože teplo-

ty ve stanech a valnících dosahovaly ještě vyšších hodnot. Frith brzy publikoval své první

fotografie  v  publikacích  Egypt  and  Palestine,  Sinai  and  Palestine,  The  Holy  Bible a

dalších.

I když Frith občas nechával ve svých snímcích lidi, mají spíše charakter nerozpoznatelných

postav, umístěných do neměnné krajiny, čímž vlastně umocňoval jakýsi pocit, že biblické

časy jsou v Palestině stále přítomny. Jeho fotografie uspokojují očekávání veřejnosti, která

doufá, že uvidí zpola obhospodařovanou krajinu kolem Kostela narození Páně. V tomto

smyslu jeho fotografie neinformují pozorovatele o skutečné realitě a jejích vlastnostech,

místo toho se snaží utvrdit publikum ve svých vizích o Svaté zemi.

Frith  a  další  fotografové,  kteří  produkovali  fotografie  tohoto typu,  tedy sloužili  hlavně

tomu, aby ukázali Svatou zemi takovou, jakou si ji lidé představovali, místo toho, aby pub-

liku rozšířili obzory a ukázali ji tak, jak skutečně vypadá. Zde je opět dobře vidět rozdíl

mezi spisovatelem a fotografem. 

Do Palestiny se Frith vypravil stejnou cestou, kterou se při odchodu z Egypta vydal také

Mojžíš. Putoval přes Sinajský poloostrov a fotografoval místa, která zmiňuje Bible. Když

se dostal až k hoře Sinaj, na které měl Mojžíš obdržet od Boha desky s přikázáními, byl její

velikostí údajně zklamán. Upravil tedy prý perspektivu a vyfotografoval horu způsobem,

který jí dodával na majestátnosti a velikosti.

Palestinský velvyslanec pro UNSECO, Elias Sanbar řekl, že: „Když nemůžete najít horu,

která by odpovídala popisu v knize, změníte horu. Neřeknete, že ta kniha není přesná.“

(Sanbar, 2015)
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Přizpůsobování fotografií,  aby odpovídaly předem stanoveným myšlenkám, je jedním z

mnoha postřehů,  které má k fotografování  Palestiny  a Palestinců  Elias  Sanbar.  V jeho

knize The Palestinians: Photographs of a Land and its People from 1839 to the Present

Day se můžeme dočíst, že i přes předpokládanou realističnost fotografie je toto médium

jedním z nejméně realistických výrazových prostředků. Druhá myšlenka poukazuje na to,

jak je možné vymyslet si a vyrobit zemi a její obyvatele skrze obraz. „Jaký je to obraz? Co

je to obraz?” (Sanbar, 2014a) ptá se Sanbar, který vyrostl v Libanonu.

Stejně, jako měli první fotografové poměrně jasné představy o tom, jak by měla biblická

krajina vypadat, měli také na předsudcích založené představy  o tom, jak by měli vypadat

její obyvatelé.

„Nepředpokládali a ani je nenapadlo, že by palestinští křesťané nebo Židé vypadali jako

palestinští  muslimové.  Potřebovali  jednotlivé  církve vizuálně  rozlišit,  a  tak začali  foto-

Obr. 16: Francis Frith, hora Oreb (1858).
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grafovat  obyvatele  Palestiny,  jako by to  byli  spíše herci  nebo squatteři,  kteří  do země

nepatří.  Tento  způsob  fotografování  má  zřejmě  podíl  na  vzniku  myšlenky  expanze

(židovského národa) a názoru, že by tito obyvatelé neměli být na místě, které jim vlastně

nepatří, a uvolnit místo skutečným vlastníkům, až se vrátí.“ (Sanbar, 2014b).

Podle Sanbara je rozdíl patrný při porovnání fotografií Palestinců pořízených palestinský-

mi a evropskými fotografy.  „Srovnáme li,” tvrdí Sanbar,  „dva ženské portréty, jeden od

Félixe Bonfilse a druhý od palestinského fotografa Khalila Raada (1854 - 1957), vidíme

rozdíl na první pohled. Zatímco žena na Bonfilsově fotografii působí spíše jako herečka v

kostýmu a pocit umocňuje také kreslené pozadí, které bylo tehdy běžnou součástí ateliérů,

Raadův portrét (který zřejmě pořídila spíše jeho žena Nalja) ukazuje spíše ženu z ulice,

vytrženou z kontextu každodenního života.” (Sanbar, 2014c)

Co ovšem ve své argumentaci Sanbar nezohledňuje, je fakt, že obě fotografie dělí dosti

významný časový úsek, který by mohl činit i 70 let (datace fotografií není snadno ověři-

telná). Zatímco v době Bonfilsově, který fotografoval v druhé polovině 19. století,  byla

fotografie v některých koutech světa ještě stále poměrně novým a neznámým vynálezem, v

první polovině 20. století (Raadova fotografie je datována do roku 1920) šlo již o rozší-

řenou činnost, která tolik nevyváděla z míry ani místní obyvatelstvo. Reakce obou žen, kte-

ré fotografové požádali o sezení a jejich pocity i očekávání se tak nutně musí lišit a tento

rozdíl se do výsledné fotografie také nutně musel promítnout. 

Proti Sanbarově argumentu, že Raad zobrazoval místní obyvatelstvo věrněji než například

Bonfils nebo jiní fotografové, však hovoří kritika akademiků, kteří podporují palestinský

boj za nezávislost. Bader Al Haj či Elias Senbere se vyjadřují v tom smyslu, že Raadovy

fotografie místních obyvatel svou estetizací podporují spíše myšlenky sionismu. Na obranu

fotografa, který měl velmi dobré vztahy s tehdejším panovníkem Palestiny, ottomanským

vůdcem Džamalem Pašou, jedním ze strůjců arménské genocidy, je třeba říct,  že byl v

první  řadě komerčním fotografem, který se živil  prodejem turistických suvenýrů.  Zob-

razování “tradičních typů” bylo tehdy žádaným turistickým suvenýrem. 

Většina fotografií Jeruzaléma z té doby tak vypadá velmi podobně. Zobrazují hlavně archi-

tekturu a prázdnou krajinu. V archivu britského fotografa Francise Bedforda (1816 – 1894)

se však podařilo najít snímek, který z tohoto stereotypu výrazně vybočuje. Jedná se o sku-
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pinový portrét Prince z Walesu a jeho výpravy pod fíkovníkem blízko pramene Ain-et-Tin

v Galileji. Společnost je oblečená v neformálním cestovatelském oděvu, zachycená v nenu-

cených pózách, jako by se zrovna chystala k obědu, který před nimi leží rozložený na zemi.

Všichni  vypadají  vážně  a  dívají  se  do  fotoaparátu,  ale  je  to  právě  jejich  přítomnost  a

pohled, který výrazně obohacuje jinak prázdné scenérie biblické minulosti a ukazuje oby-

čejnou přítomnost.

Jedná se o tento akt uznání existence člověka jako individuality, který na prvních fotografi-

ích schází. Zpočátku byl tento fakt notně ztížen také technologickými možnostmi fotoapa-

rátu, vždyť expoziční časy se tehdy počítaly v minutách i v desítkách minut. S rozvojem

dokonalejších technologií tato obtíž vzala za své, exponovat se již dalo na vteřiny, přesto

však trvalo ještě nějaký čas, než se na fotografiích začali objevovat lidé jako hlavní námět

a scény každodenního života bez biblických či náboženských konotací. Pokud docházelo k

jakýmsi historickým rekonstrukcím biblických scén, šlo je velmi snadno identifikovat tak,

že je nikdo nemohl zaměnit za každodenní scény.

Obr. 17: Francis Bedford, Albert Edward,prince z Walesu v Kafarnau (1862).
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Fotografem, který se snažil vyhýbat „standardizovaným“ pohledům na Jeruzalém a Svatou

zemi, byl Felice Beato (1832 - 1909). Na jeho fotografiích je často možné vidět pohledy na

krajinu, která neodpovídá trasám doporučovaným v cestovních průvodcích nebo provádě-

ným místními průvodci. Tento italsko-britský fotograf, který se proslavil zejména snímky z

Asie a je považován za jednoho z prvních válečných fotografů, navštívil Jeruzalém v roce

1857. Tehdy pracoval ve studiu Robertson, Beato and Co, které založil spolu s dalším foto-

grafem, Jamesem Robertsonem a svým bratrem Antoniem v Konstantinopoli. 

Beato byl talentovaným a technicky zdatným fotografem, který své fotografie také kolo-

roval  či  skládal  do panoramat.  Jeho nejdelší  panorama o délce téměř dva a půl  metru,

zachycující  město  Pehtang  v  Číně,  se  skládá  celkem z  devíti  samostatných  fotografií.

Výsledné panorama však působí jednolitým dojmem a přechody mezi jednotlivými foto-

grafiemi nejsou téměř patrné.

Obr. 18: Felice Beato, Skalní dóm (1856).
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V pravém dolním rohu následující  reprodukce si  můžeme všimnout  dvou rozmazaných

postav, které Beato do kompozice přidal.  Je zřejmé, že se jedná o aranžované postavy,

dívají se do objektivu, rozmazání dává tušit, že expozice musela trvat v řádu vteřin. 

Obr. 19: Felice Beato, Zahrada Getsemanská
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3.3 Období od roku 1860 do roku 1880

Třetí etapa pokrývá roky 1860 až 1880, tehdy se v Jeruzalémě objevují první fotografická

studia a prodejny fotografických potřeb a suvenýrů. Toto období velmi úzce souvisí  se

vznikem volného  času  a  rozvojem turismu,  společností  Kodak,  vývojem na  poli  foto-

grafických přístrojů a citlivých materiálů.

V roce 1867 se v Bejrútu usadil fotograf Félix Bonfils se svou rodinou. Založil zde Maison

Orientale.  V  roce  1860  navštívil  Libanon  spolu  s  francouzskou  expediční  vojenskou

výpravou, aby ochránil křesťanskou sektu Maronitů, kteří byli právě uprostřed konfliktu s

Drůzy. Usadil se v Libanonu a téměř padesát let fotografoval Blízký východ (později také

jeho žena a syn). Necelé čtyři roky po svém příjezdu do Bejrútu napsal Francouzské foto-

grafické společnosti dopis, že posílá zásilku fotografií Egypta, Palestiny, Sýrie a Řecka,

která čítala na 15 000 pozitivů a 9000 stereoskopických snímků, které vytvořil z 591 nega-

tivů. Šlo převážně o fotografie Jeruzaléma a různá panoramata. Teplo představovalo nej-

větší  obtíž,  kterou musel  fotograf  překonat,  protože vysoké teploty  způsobovaly,  že se

kolodium ve skleněných lahvích doslova vařilo. 

V roce 1871 již měl pro své fotografie prodejce v šesti hlavních městech. Také začal foto-

grafovat  místní  obyvatele  a  jejich  fotografie  řadil  do své sbírky  pod heslem „costume

divers“. Tento krok znamenal velký odklon od fotografií přírody, scenérií a města, které v

té době produkovalo velké množství komerčních fotografů. Je pravděpodobné, že většinu

studiových portrétů, hlavně žen, fotografovala jeho žena Lýdie.
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„Maison Orientale“ po sobě zanechala obsáhlé dílo, které bylo výsledkem uvědomělé a

angažované práce. Tu postrádali mnozí fotografové, jež Blízkým východem pouze projíž-

děli.  Fotografové,  kteří  na  území  dlouhodoběji  žili,  si  byli  dobře  vědomi  nadcházející

modernizace a nevyhnutelných změn, a tak se rozhodli zachytit přítomnost. „Vývoj by brzy

přinesl zánik toho, co čas zachoval... Než se tak stane, pokusili jsme se zachytit a uvěznit to

ve fotografických pohledech,“ (Rockett, 1983) napsal Adrien Bonfils, který pokračoval v

otcově práci po jeho smrti v roce 1885.

Zhruba ve stejné době kdy se zde usadil  Félix Bonfils, oblast navštívil  britský fotograf

Frank Mason Good (1839 - 1928). Technicky velmi zdatný a s citem pro venkov, Good

fotografoval spíše krajinu než monumenty a svatá místa. Fotografovat se naučil od dalšího

fotografa Středního východu, jeho učitelem totiž nebyl nikdo jiný než Francis Frith. Ten

také finančně podpořil první Goodovu výpravu do těchto končin. 

Obr. 20: Félix Bonfils, židé u zdi nářků (1870-1890).
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Good navštívil Střední východ celkem čtyřikrát v letech 1860 a 1870. Ve světových sbír-

kách se dochovaly hlavně jeho stereofotografie, na kterých nezachycoval pouze krajinu a

architekturu, ale také místní obyvatele a členy církve. 

Obr. 21: Frank Mason Good, mniši, stereofotografie (1869-1871).
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3.4 Období od roku 1880 do roku 1917

Poslední etapa začíná lety 1880 a pokračuje vlastně až do 21. století a dnešních dnů. Souvi-

sí s rozvojem snapshotu, dochází k úpadku studií a obchodů s fotografickými potřebami a

fotografických suvenýrů lokálních  fotografů.  Tato práce se však tomuto  období  věnuje

pouze  do  konce  19.  století,  které  podle  mnohých historiků  končí  až  rokem 1918.  Pro

Jeruzalém a tedy celou Palestinu  je  v  tomto ohledu důležitý  rok 1917,  který znamená

porážku Osmanské říše v 1. světové válce, příchod Britů a hlavně vyhlášení tzv. Balfou-

rovy deklarace. Jedná se o písemné vyjádření britské vlády v otázce vytvoření Židovského

státu. 1

Abdullah Fréres (Bratři Abdullahovi) byli fotografové arménského původu, kteří konver-

tovali k islámu a sloužili jako dvorní fotografové na dvoře Sultána Abdul Hamida II (1876

– 1909). Dychtivý ukázat západu reformy, které ve své zemi připravoval, vyslal své foto-

grafy,  aby dokumentovali  změnu a pokrok. V roce 1893 bylo v Knihovně amerického

kongresu ve Washingtonu prezentováno 51 velkoformátových fotografií,  velmi  kvalitní

záznam ze života Ottomanské říše 19. století.

Zhruba ve stejné době začali prodávat fotografie ostatních fotografů členové tzv. Americké

kolonie, později založili vlastní fotografické oddělení a prodávali i své vlastní fotografie. 

Americká  kolonie  byla  nezávislá,  utopistická  křesťanská  sekta,  tvořená  náboženskými

poutníky ze Spojených států a Švédska, kteří se rozhodli emigrovat do Jeruzaléma.  Tito

křesťané věřili v druhý příchod Krista, který se měl uskutečnit v nadcházejícím tisíciletí.

Historie Americké kolonie je úzce spjata s fotografickou sbírkou, kterou založila. Kolonii

tvořila od roku 1881 škola, pole se zeleninou a ovocem, nemocnice a další instituce. Na

přelomu století  začali kolonisté obchodovat také s turisty.  Vyráběli  obrázky pro laternu

magicu nebo stereoskopické fotografie, které se na Západě používaly jako školní pomůcky.

Založili také hotel pro turisty a cestovatele, který je znám pod jménem American Colony

Hotel a funguje dodnes. 

1„Vláda  Jeho  Veličenstva  pohlíží  příznivě  na  zřízení  národní  domoviny  židovského  lidu  v  Palestině  a

vynasnaží se, aby tohoto cíle bylo dosaženo, přičemž se jasně rozumí, že nebude učiněno nic, co by mohlo

poškodit občanská a náboženská práva existujících nežidovských společenství v Palestině nebo práva a poli -

tické postavení Židů v jakékoliv jiné zemi.“ (Balfourova deklarace, 1917)
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K významným fotografům Americké  kolonie,  kteří  byli  aktivní  na  přelomu  19.  a  20.

století, patří například Eliah Meyers, zakladatel fotografického oddělení kolonie. Meyers,

původně Žid,  který konvertoval  ke křesťanství,  přicestoval  do Jeruzaléma z Indie,  kde

pravděpodobně již dříve fotografoval.

K důležitým fotografům patří také Lewis Larsson (1881 - 1958). Narodil se zřejmě v roce

1881, i když přesný rok není znám. Do Jeruzaléma přijel s první skupinou emigrantů ze

Švédska v roce 1896. Fotografovat začal zřejmě velmi brzy a patřil k nejzkušenějším foto-

grafům kolonie.  Mezi  roky 1903 a  1910 cestoval  po  celém Středním východě a  foto-

grafoval krajinu a vesnické scény. Byl rovněž přímým účastníkem bojů na konci První svě-

tové války a svědkem pádu ottomanské říše. V roce 1904 vystřídal Larssona Meyerse v

čele fotografického oddělení a ve své funkci setrval třicet let, i když v letech 1920 a 1925

sloužil v Palestině jako švédský konzul. 

V roce 1896 se ke kolonii připojil jako mladý chlapec Eric Matson (1888 - 1977) ze Švéd-

ska. Pracoval jako asistent, naučil se fotografovat a zhruba 50 let cestoval a zachycoval

spolu se svou ženou, která pracovala jako laborantka v temné komoře a později jako foto-

grafka, scény každodenního života Středního východu. Vynikali v používání inovativních

technik.  Fotografie  kolorovali  olejovými barvami,  věnovali  se stereofotografii,  infračer-

vené  a  dokonce  letecké  fotografii.  Původní  fotografické  oddělení  Americké  kolonie  se

vzhledem k vnitřním neshodám rozpadlo v roce 1934. Od tohoto roku fungovalo až do 70.

let pod jménem Matson Photo Service.

Matson v roce 1947 zemi opustil a přestěhoval se do Spojených států, kde zemřel v roce

1977. Rozsáhlý archiv mapující 50 let Jeruzaléma, Palestiny a Středního východu na přelo-

mu století, čítající zhruba 20 000 negativů a 11 alb kontaktních kopií, se dnes nachází v

Knihovně kongresu.
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Velmi krásným artefaktem je dřevěné album obsahující 28 albuminových fotografií, které

zachycují příjezd císaře Viléma II. Pruského do Jeruzaléma z roku 1898. Většina fotografií

je signována, autory některých snímků jsou Eliah Meyers či Frederick Vester. Šlo o první

takto významnou událost,  kterou fotografické oddělení kolonie fotografovalo.  Album je

vázané ve vazbě z olivového dřeva, na přední straně se nachází dřevořezba Skalního dómu

na Chrámové hoře, který ukrývá kámen, na kterém měl Abrahám obětovat svého syna Izá-

ka - tentýž kámen uctívají muslimové jako místo, kde se prorok Mohamed radil s Mojží-

šem před svou cestou do nebe.1

1 Album se v jedné aukci prodalo za 4674 dolarů. Očekávaný výtěžek aukce přitom byl dvojnásobný, sběra -

telé si tedy zřejmě více považují samostatných fotografií. 

Obr. 22: Americká kolonie, členové Americké kolonie, nedatováno.
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Zajímavým postřehem, kterému se věnují historikové, ale dá se vypozorovat také z jednot-

livých fotografií, je fakt, že zatímco kvůli návštěvě císaře Viléma II se v roce 1898 musel

vybourat kus středověké zdi města, císařův doprovod by totiž jinak nemohl kočáry projet

Jaffskou branou (císař projel na bílém koni), prošel z úcty v roce 1917 tou stejnou branou

britský generál Allenby pěšky, ačkoli přijel k městu na koni. 

Obr. 23: Erik Matson, turecký doprovod císaře Viléma II  projíždí vybouranou zdí (1898).
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S koncem 19. století přišel technologický pokrok, který fotografování značně zjednodušil.

Objevily se suché desky s želatinou, které nahradily mokrý kolodiový proces. Bylo možné

je zakoupit připravené a vyvolat dlouho po naexponování.

V historickém jádru města se nachází  studio Elia  photo,  které založil  až počátkem 20.

století původem arménský fotograf Eliah Kahvedjian (1910 - 1999). Dnes je z prodejny a

ateliéru malá prodejní expozice Eliahových fotografií a knih. Druhý obchod již dnes nee-

xistuje.  Nachází  se  blízko  Zionské  brány  a  jeho  existenci  potvrzuje  poškozená  cedule

Kodak nad prodejnou, ta dnes slouží jinému účelu. 

Obr.  24:Underwood  &  Underwood,  Palestina  –  Jeruzalém,

Generál Allenby vstupuje do Jeruzaléma (1917).
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3.5 Lokální fotografové Jeruzaléma

Většina prvních fotografů Orientu byli křesťané narození a vyškolení v Evropě. První míst-

ní fotografové byli hlavně Arméni, tedy místní křesťané, kteří neměli žádné náboženské

předsudky proti „obrázkům rýsovaným sluncem“. V 19. století byl v hebrejštině fotograf

označován jako “tsayar shemesh”, což by se dalo přeložit jako malíř slunce. Arabské slovo

“mussawwra”  znamená  totéž.  Místní  obyvatelé  byli  vůči  západním  vynálezům  značně

nedůvěřiví,  velmi  expresivně  se  na  adresu  daguerrotypie  vyjádřil  Mohammed  Ali,

místokrál Egypta, který, když v roce 1839 poprvé viděl daguerrotypii, řekl, že se „jedná o

dílo ďáblovo!“

Mezi první místní fotografy můžeme kromě západních fotografů, kteří  se v Jeruzalémě

nebo jinde  na  Blízkém východě usídlili  na  delší  dobu,  zařadit  fotografy,  kteří  patří  k

arménské menšině. Důvod je prostý. V první polovině 19. století žilo v Jeruzalémě na 7000

Židů, 5000 muslimů a cca 3400 křesťanů. Ovšem jak judaismus, tak islám do jisté míry

omezují  či  zakazují  zobrazování  člověka  pomocí  soch,  obrazů,  kreseb  či  fotografií.  V

judaismu je dvourozměrné zobrazování náboženských subjektů a lidí často považováno za

akceptovatelné,  zvláště,  pokud se  jedná  o  menší  formáty  pro  studijní  účely,  jako jsou

knižní ilustrace. Důležité je, aby se v žádném případě nejednalo o zobrazení, které by bylo

možné nařknout z modlářství. Dnes je situace zcela jiná a fotografie je součástí všech svě-

tových náboženství jak ve formě zpravodajské, tak reklamní či čistě osobní. 

Ovšem v Jeruzalémě nebyli téměř až do konce 19. století žádní židovští nebo muslimští

fotografové. Jednou z mála výjimek byl Mendel John Diness, který však konvertoval ke

křesťanství. 

Arménští fotografové si v Jeruzalémě vybudovali dominantní postavení již v 50. letech 19.

století. Zásluhy na rozvoji fotografie v Jeruzalémě nese duchovní Esayee Garabedian, který

v letech 1864 – 1885 sloužil jako Arménský patriarcha Jeruzaléma. Sám začal fotografovat

v roce 1857. Při katedrále sv. Jakuba založil fotografický workshop a vůbec první školu

fotografie na Blízkém východě, kde mohli studovat arabové. Mezi významné studenty pat-

řili například bratři Garabed (1847 - 1920) a Kevork Krikorian, J. H. Halladjian, M. Mar-

dikian či Yusuf Toumaian. Po otřesných událostech arménské genocidy (1915 - 1917) se

do Palestiny a okolních států vydalo hledat lepší život mnoho Arménů, v Jeruzalémě se
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usadili například fotografové Hrnat Nakashian či Elia Kahvedjian.

Nedaleko Jaffské brány si v roce 1870 otevřel vlastní fotografický obchod Garabed Kriko-

rian, sám také začal vyučovat fotografii. Jeho studentem byl například Khalil Raad, dnes

označovaný jako první arabský fotograf Palestiny. 

Khalil Raad se narodil v Libanonu v roce 1854. Poté, co jeho otec konvertoval k protestan-

tismu, byla rodina nucena opustit rodnou vesnici. Po smrti otce, který byl zavražděn během

nepokojů,  se  matka  s  dětmi  přestěhovala k příbuzným do Jeruzaléma.  Raad si  později

otevřel vlastní ateliér a obchod s fotografickými potřebami na stejné ulici jako jeho učitel a

stal se jeho přímým konkurentem. 

Obr. 25: Fotografie obchodu Khalila Raada (cca 1918).
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Mezi první židovské fotografy bychom mohli  zařadit  Mendela Dinesse. Ten se rozhodl

konvertovat  ke  křesťanství  a  později,  v  době,  kdy  žil  v  USA,  si  změnil  jméno  na

Mendenhall John Dennis. Diness se narodil v roce 1827 v Oděse. V Heidelbergu se vyučil

hodinářem, a také se zde setkal s principy osvícenství. Jeho otec jej z obavy ze synova

odklonu od judaismu poslal v roce 1848 do Jeruzaléma. Diness si zde založil živnost a

oženil  se.  O  rok  později  se  setkal  s  křesťanským  misionářem  a  konvertoval.  Byl

exkomunikován, rozvedla se s ním žena a kvůli bojkotu místních obyvatel musel ukončit

svou živnost. 

Díky konexím na skotského misionáře Jamese Grahama se naučil nejen fotografovat, ale

také připravovat vlastní skleněné desky pro mokrý kolodiový proces. V roce 1856 již sám

fotografoval. V jeho sbírce skleněných negativů se nachází snímek Zdi nářků, který je v

celku ojediněle orientován na jih. Většina fotografií stejného místa byla tehdy orientována

na  sever.  Mendel  Diness  se  v  roce  1861  přestěhoval  do  Spojených  států,  kde  se  mu

fotografovat nedařilo, a tak se rozhodl věnovat kazatelství. Archiv jeho skleněných desek

se našel v garáži v roce 1988, dnes se nachází ve sbírkách harvardské univerzity. Podle

otce Carneyo Gavina, který v 90. letech vedl fotografickou sbírku v muzeu v Brightonu ve

státě Massachusetts, byl Diness jedním z prvních lokálních fotografů Jeruzaléma a zřejmě

prvním, který zde fotografoval na stereoskopický přístroj. 

I když se fotografie dostala do Jeruzaléma tři měsíce po svém oficiálním představením

veřejnosti,  nestalo se povolání fotografa mezi místními obyvateli populární až téměř do

konce 19. století. Nejvýrazněji se prosadili fotografové Americké kolonie, původem z USA

a Švédska a palestinský fotograf Khalil Raad. Situace se změnila až na přelomu 19. a 20.

století.  Ve třicátých letech zde začal fotografovat Eliah Kahvedjian, palestinský fotograf

Hanna Safieh a ve čtyřicátých letech si své studio otevřela, nejprve v Nazaretu a později

také v Jeruzalémě a Betlémě, první fotografka, Karimeh Abbud.  Těmto osobnostem se

však již ve své práci nevěnuji. 
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Obr. 26:Mendel Diness, Damašská brána (1855-1860).



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 55

ZÁVĚR

Až do vzniku fotografie a nástupu realismu v druhé polovině 19. století byl Jeruzalém nej-

častěji znázorňován symbolicky či alegoricky, důležité bylo poselství obrazu a nikoli jeho

věrohodnost. S nástupem osvícenství, průmyslové revoluce, rozvojem turismu a vznikem

volného  času  se  prohloubil  zájem  o  cestování  do  zemí  Orientu  a  Jeruzalém  se  stal

pravidelnou zastávkou cest mužů a později také žen po Blízkém Východě.  Knižní průvod-

ci začali  v druhé polovině 19. století  zmiňovat  fotoaparát jako nutnou součást cestovní

výbavy a uváděli adresy obchodů s fotografickými potřebami a suvenýry. 

Jeruzalém byl zpočátku na prvních fotografiích zachycován spíše v malířských kompozi-

cích, příčin se mi podařilo odhalit hned několik. Jednak byli první fotografové většinou

malíři nebo vynálezci a malířské kompozice byly to jediné co znali. Druhým důvodem je

fakt, že místní průvodci umělce často vodili na tatáž místa podle předem připravených tras.

Bez průvodce a ochrany by se v té době vydal v Palestině plné banditů na cesty jen sku-

tečný dobrodruh. Třetí důvod je technický, ale souvisí také s místním obyvatelstvem. Je

třeba si uvědomit, že dostupné technologie zpočátku vyžadovaly expozice o délce několika

desítek minut a nehodily se k zachycování běžného života. Až s vývojem citlivých foto-

grafických materiálů  a světelných objektivů bylo možné provádět první  pokusy s foto-

grafováním lidí, expoziční časy se zkrátily na sekundy a zlomky sekund. 

Do konce 19. století navštívilo Jeruzalém a Palestinu nejméně 300 profesionálních a ama-

térských fotografů. Většina z nich pocházela z Evropy a Spojených států, někteří se zde

také na nějakou dobu usadili.  Vzhledem k omezením judaismu a islámu ohledně zob-

razování lidské podoby jsem očekával, že počet místních fotografů nebude v 19. století

velký, přesto mě překvapilo, že se jejich počet dá znázornit na prstech jedné ruky. Je samo-

zřejmě pravděpodobné, že jejich celkový počet bude vyšší, z dostupných zdrojů se mi je

však bohužel nepodařilo vypátrat. Přitom některá jména fotografů 20. století jako Arbus,

Avedon, Capa, Frank, Kertész, Klein, Stieglitz či Strand dávají tušit, že to v mnoha přípa-

dech byli fotografové židovského původu, kdo se zapsali do dějin fotografie. 

Z množství prohlédnutých fotografií, alb a fotografických knih vyplývá, že byla fotografie

vynalezena v pravý čas, aby mohla Jeruzalém zachytit a zdokumentovat ve stavu, v jakém

se město (resp. celá Palestina) nacházelo téměř beze změn po staletí. Na začátku 20. století

přišel bouřlivý rozvoj i krvavé konflikty, které Jeruzalém vytvarovaly do podoby, ve které

se  nachází  dnes.  Během  šesti  měsíců  strávených  v  Izraeli  jsem  měl  možnost  poznat
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Jeruzalém nový i starý, i když bylo někdy těžké je od sebe odlišit. Občas jsem si přál mít

možnost vyfotografovat město alespoň jednou tak, jak ho mohli vidět a zažít fotografové v

19. století, což se mi asi nepodaří. 

Jsem si vědom toho, že z hlediska obsáhlosti není tato závěrečná práce, co se týče osobnos-

tí, událostí a obrazového materiálu, kompletní. Přesto však doufám, že u případného čtená-

ře vyvolá zájem o tuto oblast dějin fotografie a případně jej přiměje věnovat se jí do větší

hloubky, jak si to jistě zaslouží. 
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