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Abstrakt

Teoretická diplomová práce se zabývá transferem sakrálních motivů do dokumentární a reportážní 

fotografie a jeho důsledky. Text se mimo jiné dotýká percepce obrazů utrpení, prezentace 

dokumentárních a reportážních fotografií v kontextu galerie a reklamy, agitační funkce fotografie 

nebo problému inscenování dokumentárních a reportážních fotografií.

Klíčová slova: fotografie, sakrální, dokument, reportáž, utrpení, ikonografie

Abstract

This theoretical thesis deals with the transfer of sacral themes into documentary and reportorial 

photography and its consequences. The text also touches on the perception of the depiction 

of suffering, the presentation of documentary and reportorial photography in the context of 

gallery and advertisement, the agitational function of photography or the matter of stage-

managing of documentary and reportorial photographies.
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Prolog 

 

Když v roce 1839 spatřil poprvé francouzský malíř Paul Delaroche daguerrotypii, prohlásil 

prý, že „ode dneška je malířství mrtvé“. Obavy ze smrti malířství s ním sdílelo mnoho 

dalších umělců a kritiků té doby, toto chmurné proroctví se však nenaplnilo. Nové médium 

převzalo úlohu malířství pouze částečně a s ní si přisvojilo také náměty a dlouhou 

malířskou tradicí osvědčené principy zobrazování. Zároveň tím však fotografie osvobodila 

malířské umění od požadavků realismu a poskytla mu volnost pro jeho další vývoj. 

 

Protože byla malířská tradice odedávna úzce svázána s tradicí křesťanskou a hlavním 

objednavatelem uměleckých děl byla povětšinou církev, náměty obrazů a soch nesly 

převážně náboženský charakter. Křesťanská tradice je z tohoto důvodu v západním  

umění hluboce zakořeněna a i dnes ji vnímáme (i když možná podvědomě) společně  

se symbolikou, kterou obsahuje. 

 

Tématem této práce je nalézání konkrétních příkladů transferů sakrálních motivů  

do fotografie, přičemž se zaměřuji na fotografii dokumentární a reportážní. Oblast 

výtvarné fotografie je z hlediska užívání sakrálních principů samostatnou problematikou, 

neboť autoři zde se sakrálními vzorci a odkazy pracují zcela záměrně, výjevy pečlivě 

inscenují a dojem sakrálního odkazu je tak vytvářen s vědomím autora i portrétovaných. 

V dokumentární či reportážní fotografii autor naopak využívá nastalou situaci, jejíž postavy 

nebo děj v nás náboženské konotace vzbuzují přirozeně. Dotkneme se však i případů,  

ve kterých si autor k sakrálnímu vyznění snímku dopomohl inscenací či dodatečnou 

postprodukcí, což otevírá řadu etických otázek. Práce se zabývá také problémy, které 

 se nabízejí v souvislosti se zmiňovanými fotografiemi, například percepcí obrazů utrpení, 

užitím obrazů trpících v komerční sféře či v kontextu galerie, nebo úlohou fotoreportéra, 

jehož přítomnost může stupňovat násilí páchané před objektivem. Text se věnuje 

fotografiím, které v nás díky užití tradičních sakrálních kompozic vzbuzují podvědomé 

asociace a odkazují k duchovnímu podtextu a náboženské tradici. Záměrně se proto vyhýbá 

dokumentární fotografii s náboženskou nebo církevní tématikou.  
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Kapitoly nejsou členěny podle jednotlivých biblických námětů, ale jsou rozděleny dle širších 

souvislostí, aby tak lépe vyzněly kontexty provázející celé téma. Pro srovnání jsou k další 

interpretaci předkládány také díla starých mistrů, mezi něž patří da Vinci, Michelangelo, 

Rubens, Rembrandt, Giotto, Caravaggio, Brueghel st. a další. Jejich malby jsou výchozí 

inspirací pro studium ikonografie, ikonologie a kompozice náboženských obrazů, které 

 se opakují ve vizuální stavbě mnohých dokumentárních a reportážních fotografií. Je však 

nutné zdůraznit, že fotografové jistě netvořili své snímky s ohledem na konkrétního malíře. 

Ani staří mistři nevěděli, jak biblická scéna skutečně vypadala. Všechna vyobrazení určité 

scény, která jsme v životě zhlédli, v nás však vytvořila jakési kolektivní vidění a tato 

zkušenost nám dále pomáhá při čtení a dešifrování dalších zobrazení této scény, jak to dále 

připomíná E. H. Gombrich. 

 

Motivací autorů dokumentárních a reportážních fotografií, které v nás sakrální konotace 

vzbuzují, bývá povětšinou snaha zbožštit či heroizovat své náměty. Těmi jsou nejčastěji 

oběti přírodních katastrof nebo ozbrojených konfliktů. Vznikají tak přímo ikonografická 

vyobrazení Piety, Madony, Snímání z kříže, Oplakávání a dalších biblických námětů.  

O těchto podobenstvích se zmiňují také někteří významní teoretici fotografie. V souvis- 

losti s problematikou zachycování obrazů utrpení hovoří o fotografických odkazech  

na křesťanskou ikonografii Susan Sontag: „Fotografové – očití svědci se možná domnívají, 

že je morálně správnější měnit okázalé v neokázalé. Okázalost je však do značné míry 

součástí náboženských vyprávění, jejichž prostřednictvím lidé po většinu západní historie 

utrpení chápali. To, že v jistých fotografiích zobrazujících válku či neštěstí cítíme puls 

křesťanské ikonografie, není pouhou citovou projekcí. Na Smithově fotografii zachycující 

ženu z Minamaty, jak chová svou znetvořenou, slepou a hluchou dceru, by nebylo obtížné 

rozeznat jako předobraz Pietu; na několika McCullinových snímcích umírajících amerických 

vojáků ve Vietnamu zase motiv snímání z kříže.“1  

 

V průběhu celé práce je otevřena následující otázka: Je naše vnímání představovaných 

fotografií jako náboženských obrazů způsobeno záměrem autora, nebo naší dodatečnou 

interpretací danou zbytky zakořeněné křesťanské tradice a schopností dešifrovat tyto 

vzorce? 

                                                 
1
 SONTAG, Susan. S bolestí druhých před očima. Vyd. 1. Praha: Paseka, 113 s. ISBN 978-80-7432-092-7. 
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Anděl z Niké  

 

„Pro požitek z velkých uměleckých děl neexistuje větší překážka než naše neochota zbavit 

se návyků a předsudků,“ píše Sir Ernst Hans Josef Gombrich v proslulém Příběhu umění. 

Známé náměty uměleckých děl zpracované neobvyklým způsobem mohou u některých 

diváků budit přesvědčení, že nejsou zpracovány správně, neboť nové autorské pojetí  

se liší od toho, na které jsou zvyklí. Čím více zobrazení určitého námětu v životě 

zhlédneme, tím více jsme přesvědčeni, že tento námět musí být vždy zobrazen podobným 

způsobem.2 

 

Tento princip je navíc ještě více umocněn u biblických námětů. Bible neobsahuje vizuální 

vyobrazení jednotlivých postav a příběhů, avšak přesto o nich máme jasnou představu, 

kterou v nás zhmotnila právě umělecká díla. Ačkoliv ani sami umělci nemohli tušit,  

jak biblická scéna skutečně vypadala, byli to podle Gombricha oni, kteří Bibli četli 

s největší zbožností a pozorností, aby pak mohli vytvořit nový obraz těchto příběhů. 

Umělci se museli oprostit od všech zobrazení, které doposud viděli, a představit si scénu 

se všemi reáliemi tak, jak by podle nich ve skutečnosti probíhala. Stávalo se však, že úsilí 

umělce vidět svět novýma očima zůstalo nepochopeno, a neotevřeného diváka mohlo 

dokonce pobuřovat. S tímto nepochopením se často potýkal například Caravaggio, který 

má na svědomí hned několik takových „skandálů“. Gombrich dodává, že „ačkoli víme,  

že právě umělci byli první, kdo vytvořil podoby, na které jsme si zvykli, ještě stále se někteří 

lidé domnívají, že odklon od tradičních vyobrazení se rovná rouhání.“3 

 

Bible mlčí také o podobě Ježíše, a raná zobrazení Krista proto čerpají z tradice řeckého 

umění. Jedno z prvních vyobrazení Spasitele pochází ze 4. století n. l. a jeho rysy se liší  

od těch, na které jsme zvyklí dnes. Kristus má mladou oholenou tvář a v obklopení  

sv. Petra a sv. Pavla, kteří vypadají jako řečtí filosofové, trůní na nebeské klenbě, již 

podpírá antický obr, Titán Atlás.4 Původ křesťanských motivů však sahá ještě dále. 

 

                                                 
2
 GOMBRICH, E. Příběh umění. 1. vyd. Praha: Odeon, 1992, 558 s. Klub čtenářů. ISBN 80-207-0416-7. 

3
 Gombrich, tamtéž. 

4
 Gombrich, tamtéž. 
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Mary Margaret Fulghum poukazuje na zajímavé strategie adaptování dávných 

náboženských zvyků do křesťanského kontextu v knize Coins Used as Amulets in Late 

Antiquity. Staré symboly byly podle autorky uchovány a použity s novým, křesťanským 

poselstvím. Jako příklad této modifikace uvádí příběh řecké bohyně vítězství Niké, která 

byla v roce 392 papežskou kúrií z křesťanské ikonografie vyloučena a později s novou 

identitou povolána zpět jako anděl.5 
 

Bible je pravděpodobně antologií různých náboženství a myšlenek, které existovaly dávno 

před vznikem křesťanství a z nichž pochází mnoho motivů, které dnes vnímáme jako čistě 

křesťanské. Analogii námětu Madony s dítětem můžeme nalézt ve vyobrazení egyptské 

bohyně Isis a jejího syna Hóra, boha slunce a nebes, které vzniklo ve 12. století př. n. l. 

Podoba ďábla pravděpodobně vychází z postavy Satyra nebo řeckého boha Pana, který 

má rohy, bradku a kopyta, neboť byl napůl člověk a napůl kozel. Kristus jako Dobrý pastýř 

má pravděpodobně předobraz v Kriophorosovi, starořecké postavě muže nesoucího 

berana, vždyť Ježíš řekl: Já jsem ten pastýř dobrý. Dobrý pastýř duši svou pokládá za ovce.6 

 

Předobraz k příběhu o potopě světa a Noemově arše můžeme nalézt v řecké mytologii  

i sumerské literatuře. Epos o Gilgamešovi vznikl již ve 2. tisicíletí před naším letopočtem  

a pojednává o sumerském králi Gilgamešovi pátrajícím po nesmrtelnosti. Literární dílo  

je napsáno na dvanácti hliněných tabulkách. O potopě, kterou se bohové rozhodli seslat 

na lidstvo, vypráví Uta-napištim Gilgamešovi na předposlední z nich. Příběh o potopě byl 

do eposu včleněn až později, aby vysvětlil, jak Uta-napištim dosáhl nesmrtelnosti. Tento 

šuruppacký král byl před potopou varován bohem Ea a podle jeho pokynů postavil archu  

a naložil na ni svou rodinu, řemeslníky a zvířata. Aby zjistil, zda vody již ustoupily, vypustil 

Uta-napištim holubici, další den vlaštovku a poté havrana.7 Biblický Noe, jehož příběh 

téměř identický, naproti tomu vypustil nejprve krkavce a poté holubici. V řecké mytologii 

seslal potopu na lidstvo za jeho hříšnost Zeus, kterému s velkou vodou pomáhal bratr 

                                                 
5
 ASIRVATHAM, Sulochana Ruth, Corinne Ondine PACHE a John WATROUS. Between magic and religion: interdisciplinary 

studies in ancient Mediterranean religion and society. Lanham, Md.: Rowman, c2001, xxix, 212 p. ISBN 08-476-9969-2. 
6
 Jan 10,11 

7
 Epos o Gilgamešovi. Překlad Lubor Matouš. Praha: Mladá fronta, 1971. 
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Poseidon. Zachránil se pouze Prométheův syn Deukalión s manželkou Pyrrhou, které 

Prométheus včas varoval a kteří na člunu dopluli na vrchol hory Parnas.8 

 

Franz Cumont v knize Les Mystéres de Mithra a The Oriental Religionsin Roman Paganism  

poukazuje na nápadné podobnosti mezi Kristem a perským bohem slunce Mithrou. 

Mithra se narodil panně 25. prosince a před vstoupením na nebesa, odkud ochraňuje 

lidstvo, se zúčastnil poslední večeře se svými druhy. Mithraismus věří v nadpozemský 

život, věčnou spásu, poslední soud a ctí neděli jako posvátný den. Mithraisté se křtí  

a praktikují ceremonie, při nichž jedí chléb a pijí víno jako symbol Mithrova těla a krve.9 

 

Kontroverzní nezávislý dokumentární film Petera Josepha Zeitgeist: The Movie10 se snaží 

vypátrat kořeny křesťanských postav a příběhů ve starých mytologiích, astrologii  

a astronomii. Autoři snímku tvrdí, že náboženství má prapůvod v uctívání Slunce jako 

zdroje světla, tepla a života a počátek víry tak spočívá v personifikaci Slunce a souhvězdí, 

které ho obklopují. Na tomto základě prý vznikl kruh zvěrokruhu s 12 měsíci. Již 3000 let 

př. n. l. se v egyptské mytologii objevoval sluneční bůh Hor, jehož život je sérií 

alegorických mýtů zahrnující pohyb Slunce na nebi. Hor měl nepřítele Seta, který byl 

personifikací temnoty a noci. Každé ráno ve vzájemném souboji vyhrál Hor nad Setem, 

večer zase Set na Horem. Hor se narodil 25. prosince panně Isis-Meri, jeho narození 

doprovázela hvězda na východě a byl uctěn třemi králi. Když bylo Horovi 12 let, stal  

se zázračným dětským učitelem, ve 30 letech začal vládnout, cestoval s 12 učedníky  

a konal zázraky. Po Typhonově zradě byl ukřižován, pochován a po třech dnech vzkříšen. 

Z mnoha podobností můžeme usoudit, že egyptské náboženství bylo velmi pravdě-

podobně základem pro židovsko-křesťanskou víru. Autoři snímku přiznávají, že atributy 

boha Hora nemusí být původní, avšak stejnou mytologickou strukturu nacházejí v mnoha 

dalších kulturách. Indický Kršna, Buddha, řecký Dionýsos, tibetský Indra, perský Mithra  

a mnoho dalších se vyznačují stejnými charakteristikami (narodili se panně 25. prosince, 

konali zázraky, měli 12 společníků, byli ukřižování a po třech dnech vzkříšeni atd.). Stále 

opakující se datum zrození má podle dokumentárního filmu astrologické opodstatnění. 

                                                 
8
 PETIŠKA, Eduard. Staré řecké báje a pověsti. Vyd. 15., V Ottově nakl. 2. Ilustrace Václav Fiala. Praha: Ottovo 

nakladatelství, 2011, 191 s. ISBN 978-80-7360-595-7. 
9
 CUMONT, Franz. Les mystères de Mithra. Turnhout: Brepols, 2013, 294 s. ISBN 978-888-4196-101. 

10
 Zeitgeist: The Movie, Peter Joseph, USA, 2007, 116 min 
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Nejjasnější hvězda noční oblohy Sýrius je 24. prosince v linii se třemi hvězdami Orionova 

pásu (Tři králové). Všechny hvězdy pak ukazují na místo, kde Slunce vyjde 25. prosince.  

Tři králové tedy „následují“ hvězdu na východě, aby našli východ (zrození) Slunce. Smrt  

a vzkříšení po třech dnech má souvislost se zimním slunovratem 22. prosince, kdy  

se Slunce zastaví na nejnižším bodě oblohy (z pohledu severní polokoule) a na tři dny  

se přestane viditelně pohybovat. Slunce se v té chvíli nachází blízko souhvězdí Jižní kříž,  

a proto se traduje, že „Slunce zemřelo na kříži, tři dny bylo mrtvé, jen aby bylo 

znovuzrozeno“. 25. prosince se pak Slunce začne pohybovat na sever a přináší delší  

a teplejší dny. Odtud tedy prý pochází koncept ukřižování, smrti trvající tři dny a vzkříšení. 

Opakující se číslo 12 zase souvisí s 12 souhvězdími zvěrokruhu, se kterými Slunce putuje. 

Režisér považuje zvěrokruh za pohanský duchovní symbol, kříž s kruhem. Mnoho starých 

kultur prý zjistilo, že přibližně každých 2150 let vychází Slunce v den jarní rovnodennosti 

v jiném souhvězdí zvěrokruhu, což je způsobeno tzv. precesí rovnodennosti související 

s nepatrnou výchylkou úhlu rotace Země kolem své osy. Starověké národy pak každých 

2150 let nazvaly jako Věk. Kristus žil ve Věku Ryb (1 n. l. – 2150 n. l.), symbolem Ježíše  

je proto ryba. Věku Ryb předcházel Věk Berana a následovat bude Věk Vodnáře. Bible prý 

odráží události tří věků a čtvrtý předznamenává. Mojžíš, který reprezentuje nový Věk 

Berana, se po sestoupení z hory Sinaj rozhněval na lid, který uctíval zlaté tele, neboť tato 

„falešná modla“ symbolizovala starý Věk Býka, který musel být zavrhnut. A Peter Joseph 

nabízí další „důkazy“ nepůvodnosti křesťanského mýtu. Poukazuje na fakt, že i když 

v době Kristova života působilo ve Středomoří mnoho historiků, žádný z nich nezdoku-

mentoval jeho osobu ani příběh. Ve skutečnosti byl prý Kristus mýtickou postavou  

a slunečním bohem křesťanské sekty. Historickou postavu z něj pak kvůli získání moci  

a sociální kontroly udělalo politické rozhodnutí. 

 

Transfery prvků a vlastností, neboli jejich přenesení na jiné místo nebo do jiné 

souvislosti,11 se vyskytují i v rámci samotné Bible. Jedná se o tzv. typologii, čili způsob 

výkladu křesťanských církví snažící se objasnit Starý zákon na podkladě Nového zákona. 

Tento způsob myšlení uvažuje o dvojicích podobných nebo protikladných osob či událostí, 

z nichž jedna časově předchází druhé. Základem křesťanské typologie je předpoklad,  

                                                 
11

 BLAŽÍČEK, Oldřich J. Slovník pojmů z dějin umění: názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého 
umění. Vyd. 2. Praha: Aurora, 2013, 479 s. ISBN 978-80-7299-104-4. 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 16 

 

 

 

že řada osobností a událostí (antitypy) z Nového zákona má své předobrazy či před-

znamenání (typy) ve Starém zákoně. Typus a antitypus je vnímán jako posun v dějinách 

spásy, kde novozákonní událost je vždy důležitější než starozákonní typus a východiskem 

pro výklad významu zobrazení je vždy Nový zákon. Typologické dvojice však nejsou 

vytvářeny pouze na základě podobnosti postav nebo dějů, ale také na jejich 

protikladnosti, tzv. antietická typologie. Nejznámějším příkladem antiteze je typo- 

logická dvojice Adam a Kristus nebo Eva a Marie. Adam zatížil lidstvo prvotním hříchem  

a smrtelností, Kristus naopak svou obětí na kříži smrt překonal, a je proto nazýván 

„druhým Adamem“. Typologické dvojice tvoří postavy a příběhy Starého a Nového 

zákona, ale také dvojice uvnitř Nového zákona (Jan Křtitel a Ježíš Kristus) a od dob 

renesance také páry nebiblické (Vergilius a Dante).12 

 

Typologický výklad však nesmí být zaměňován s výkladem alegorickým. Dle alegorického 

(či duchovního) výkladu má Písmo svaté dvě roviny, z nichž jednu vložil do díla autor, 

který knihu sepisoval, druhá pak skrývá myšlenky, které chtěl slovy vyjádřit Bůh. Biblická 

alegorie se tedy liší od alegorie literární, jejímž autorem je člověk. Biblické postavy  

a příběhy skrývají pod svým vnějším významem pravý význam, který bylo možné odkrýt  

až s příchodem Krista, neboť Ježíš naplnil přísliby Starého zákona. Starý a Nový zákon tak 

tvoří v postavě Krista dokonalou jednotu. Podle sv. Augustina je „ve Starém zákoně skryt 

Nový zákon, v Novém zákoně odkryt Starý“. Origenés pak poprvé vyslovil teorii o více 

vrstvách Písma a rozlišil tři způsoby biblické exegeze. Člověk se skládá z těla, ducha a duše 

a stejně tak se Bible skládá z doslovného, alegorického a moralistního významu.13 

 

Při interpretaci děl výtvarného umění využíváme ikonografických a ikonologických 

rozborů. Terminologii tohoto problému se v díle Význam výtvarného díla snaží objasnit 

Erwin Panofsky. Pojem ikonografie zahrnuje čistě deskriptivní metodu popisování  

a klasifikování obrazů. Tento vědecký popis nám poskytuje informace o době a místě 

vzniku určitých témat, motivů a detailů a říká nám, jakým způsobem byly v jakých dobách 

zobrazovány jaké náměty. Z tohoto důvodu je ikonografie využívána při datování 

uměleckých děl, určování jejich původu nebo ověřování jejich autenticity a je také 

                                                 
12

 ROYT, Jan. Slovník biblické ikonografie. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2006, 
342 s. ISBN 978-802-4609-638. 
13

 Royt, tamtéž. 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 17 

 

 

 

výchozím bodem další interpretace. Ikonografie sbírá a třídí, avšak již nezkoumá vzájemné 

vztahy a významy, vliv teologických, filozofických a politických myšlenek nebo záměry, 

záliby a osobnost autorů, patronů a společnosti té doby. Těmito souvislostmi se zabývá 

právě ikonologie. Na rozdíl od explicitní ikonografie je ikonologie metodou interpretativní, 

kritickou, historickou a psychologickou. Zatímco správný ikonografický rozbor 

předpokládá přesnou identifikaci motivů, správná ikonologická interpretace je založena 

na přesném rozboru obrazů, příběhů a alegorií. Panofsky chápe ikonologii jako 

interpretativní ikonografii, která se stala integrální součástí studia umění, místo toho, aby 

se spokojila s úlohou předběžného statistického přehledu.14 Motivy přitom 

neidentifikujeme pouze na základě našich praktických zkušeností, ale také na základě 

způsobu, jakým byly předměty a události znázorňovány za měnících se historických 

podmínek, tzv. dějin stylu. Ikonografické rozbory předpokládají kromě praktických 

zkušeností také znalost specifických témat a pojmů zprostředkovanou četbou literárních 

pramenů. Naše literární zkušenost však musí být upřesněna nahlédnutím do tzv. dějin 

typů, neboli dějin způsobu, jakým byly za měnících se historických podmínek vyjadřovány 

prostřednictvím předmětů a událostí specifické pojmy a témata. „Australský křovák není 

s to rozpoznat námět Poslední večeře; pro něj to je pouze vzrušená stolující společnost. 

Aby pochopil ikonografický význam obrazu, musel by se seznámit s obsahem evangelií. 

Když však nejde o znázornění biblických příběhů nebo těch scén z dějin a mytologie, které 

zná každý průměrně vzdělaný člověk, stáváme se australskými křováky všichni. V takových 

případech se musíme seznámit s tím, co autoři těchto znázornění přečetli nebo jinak 

poznali. Ale opět, i když znalost specifických témat a pojmů zprostředkovaných literárními 

prameny je pro ikonografický rozbor nepostradatelným a dostačujícím materiálem, 

nezaručuje jeho správnost.“15 Ani při ikonologické interpretaci se nemůžeme spoléhat 

pouze na znalosti získané z literárních pramenů, kromě intuice budeme ještě muset 

kriticky přihlížet k dějinám způsobu, jakým byly za měnících se historických podmínek 

prostřednictvím specifických témat a pojmů vyjadřovány všeobecné a podstatné tendence 

lidského ducha – tzn. k tomu, co můžeme obecně označit jako dějiny kulturních symptomů 

nebo „symbolů“. Na závěr Erwin Panofsky dodává: „Historik umění si bude muset to,  

                                                 
14

 PANOFSKY, Erwin. Význam ve výtvarném umění. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1981, 372 s. Ars. 
15

 Panofsky, tamtéž. 
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co pokládá za vnitřní význam díla nebo skupiny děl, kterým věnuje svou pozornost, ověřit 

v tom, co pokládá za vnitřní význam tak mnoha dokumentů, které souvisejí se studovaným 

dílem nebo skupinou, kolik jich jen může zvládnout: dokumentů osvětlujících politické, 

poetické, náboženské, filozofické a sociální tendence zkoumané osobnosti, období nebo 

země. A naopak je třeba říci, že historikové politického života, poezie, náboženství, 

filozofie a sociálních institucí by měli obdobně využívat umělecká díla.“16  

                                                 
16

 Panofsky, tamtéž. 
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Niké Samothrácká, 2. stol. p. n. l.

Albrecht Dürer, Růžencová slavnost, 1507

Albrecht Dürer, detail obrazu
Růžencová slavnost, 1507

Pan a Dafnis, 2. stol., kopie řeckého originálu 
z 1. století p. n. l. nalezeného v Pompejích

Kriophoros z Kalamisu, 1. stol. p. n. l. Isis a Horus, 7. stol. p. n. l.

Kristus se sv. Petrem a Pavlem, 
sarkofág Junia Bassa v kryptě 
chrámu sv. Petra v Římě, 359

Ichtys, v řečtině zn. ryba, 
raně křesťanský symbol označující 

Ježíše Krista, Božího syna a Spasitele
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Epos o Gilgamešovi

Eduard Petiška, Staré řecké báje a pověsti

Roark Bradford, Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti, Starej zákon a proroci
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A když sedmý den nadešel,
holubici jsem vyslal a volně pustil ven.
Vylétla holubice, však zpět se zas navrátila,
neboť nebylo místa, kde spočinout by mohla, a přilétla zpět.
Vlaštovku jsem vyslal a volně pustil.
Vylétla vlaštovka, však zpět se zas navrátila,
neboť nebylo místa, kde spočinout by mohla, a přilétla nazpět.
Havrana jsem vyslal a volně pustil.
Vylétl havran a spatřil opadávající vody.
Hledá, poletuje, kráká, zpět se však nevrátil.

K vládci bohů, Diovi, se donesla pověst o tom, jak jsou lidé zkažení a jak se neštítí ani zločinů. Řekl 
si, že sestoupí na zem. Chtěl se přesvědčit na vlastní oči, zda lidé opravdu loupí a vraždí a uctívají 
lež místo pravdy a posmívají se bohům. S lítostí a rozhořčením poznával všude, kam se na své pouti 
dostal, že lidé jsou ještě horší, než vyprávěly pověsti. Jeden druhému kradl a přitom mu lhal do očí, 
hostitelé přepadali své hosty ve spánku a pobíjeli je, děti se těšily na smrt svých rodičů a s touhou 
očekávaly dědictví, ženy vařily jedy svým mužům a bratr napínal luk proti bratrovi. (...) „Jeden palác 
jsem už rozdrtil bleskem,“ řekl, „ale je třeba potrestat všechny lidi. Chtěl jsem sežehnout zemi ohněm 
svých blesků, obávám se však, že by od takového obrovského požáru chytilo ovzduší i širá nebesa. 
Vždyť všichni známe věštbu, že přijde doba, kdy země, moře i nebesa vzplanou a svět zajde v pla-
menech. Proto sešlu na zem potopu a omyji tvář země od špatností a nehodného lidského pokolení.“

Zanedlouho potom, co se země zalidnila, začali se lidé spouštět a oddávat nepravostem a neřestem. 
A čím víc lidí bylo na světě, tím bylo také mezi nimi více prostopášnosti. A čím byli lidé prostopášnější, 
tím více dětí měli. Nakonec byla na světě taková spousta lidí, že člověk v té tlačenici ani nemohl projíti. 
A mravnost? Lidičky, ani se mne neptejte! Panovala taková lehkomyslnost a ničemnost, že jste se s tím 
jakživi nesetkali. Nejdříve ze všeho všichni mužští přestali pracovat, a pořád jen hráli v kostky, aby si lehko 
vydělali na živobytí. Potom ženské nechaly praní prádla a místo toho si ve škopkách a neckách vařily 
silné likéry. A malé děti přestaly poslouchat své maminky, poněvadž maminky byly v jednom kuse opilé, 
pod obraz boží, a nebylo to nic zvláštního vidět kluka v krátkých kalhotkách, jak se fláká po ulicích, 
žvýká tabák, kouří cigarety a kleje a sakruje tak statečně jako tatínek! „Well, tohle přestává všechno,“ 
řekl si Pán. „Jakživ jsem neviděl tak hříšný svět. (...) Raději bych viděl ten svět zalidněný žralokama 
než lidmi. Já zkrátka a dobře nemohu hříšnost vystát.“

 „Slovo skryté chci odhalit tobě, Gilgameši,
o tajemství bohů chci říci tobě.
Město Šurippak, které ty znáš,
jež na břehu Eufratu leží,
staré to bylo město a bydleli v něm bozi.
I neslo srdce veliké bohy potopu seslat.
(...)
Muži šuruppacký, synu Ubara-tutua,
strhni dům, vystav loď,
bohatství zanech, život vyhledej!
Majetek v nenávisti měj, život zachovej!
Všechno sémě živoucí uveď do lodi!
A lodi té, již postavíš,
nechť vyměřeny jsou rozměry její.
Nechť stejná je šířka i délka její!
Jako Apsu střechou ji pokryj!“
(...)
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O utrpení 

 

Umění a zřejmě i lidská podstata jsou fascinovány utrpením. Nevyčerpatelný vizuální 

katalog obrazů mrtvých a zmučených těl vytvořil během lidské historie ikonografii utrpení, 

jejíž základ tvoří nesčetná zobrazení trpícího Ježíše Krista, křesťanských mučedníků  

a válečných hrdinů. Podle Susan Sontag nás tyto výjevy měly dojímat, vzrušovat, poučovat 

a také nám měly poskytovat příklad. Měly jsme soucítit s bolestí Krista a v příbězích světců 

hledat inspiraci k příkladné víře a mravní síle, a to bez lítosti či námitek.17 Zvláštní 

přitažlivost vyobrazení bolestných scén se již v 18. století snažil definovat německý básník 

a filosof Friedrich Schiller: „Je všeobecným projevem naší přirozenosti, že nás neodola-

telným kouzlem přitahuje dění smutné, strašné, ba hrůzné, že nás stejnou silou odpuzují  

a znovu přitahují scény zoufalství a děsu. Všichni se tísníme kolem vypravěče vražedné 

historky; lačně hltáme strašidelnou pohádku plnou dobrodružství a naše lačnost je tím 

větší, čím více nám vstávají hrůzou vlasy na hlavě.“18 

 

Potěšení z pohledu na utrpení má historické kořeny již v antické mytologii nebo 

křesťanství. Křesťanství vystavuje a velebí mrtvá a zraněná těla, biblické příběhy vypráví  

o masakrech a uťatých hlavách. Zpodobnění smrti v lidské kostře s kosou a různá líčení 

pekla uspokojovaly touhu po obrazech bolesti i touhu po obrazech nahoty. Křesťanství 

prosazovalo vnímání utrpení ve spojení s obětováním a přepjatostí, ne jako důsledek 

neštěstí nebo násilí, jak ho vnímáme dnes. Z obrazů utrpení se tak nakonec stal umělecký 

kánon. Leonardo da Vinci prý dokonce nabádal umělce k tomu, aby jejich zobrazení byla 

nelítostná, neboť otřesnost je jen jinou, tragickou polohou krásy. Sontag dále rozvádí 

krásu ošklivého: „Veškeré obrazy předvádějící zneuctění přitažlivého těla jsou do jisté míry 

pornografické. Přitahovat však může i zobrazení něčeho odpudivého. Každý ví, že provoz 

vozidel, která na dálnici projíždějí kolem hrůzné dopravní nehody, nezpomalí pouze  

čirá zvědavost. U mnoha lidí jde i o přání vidět cosi otřesného. Označíme-li tato přání  

                                                 
17

 SONTAG, Susan. S bolestí druhých před očima. Vyd. 1. Praha: Paseka, 113 s. ISBN 978-80-7432-092-7. 
18

 SCHILLER, Friedrich. O tragickém umění. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2005, 62 s. Oikúmené, sv. 1. ISBN 80-729-8160-9. 
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za „morbidní“, naznačujeme tím, že jde o výjimečné poblouznění smyslů. Přitažlivost 

podobných výjevů však výjimečná není a představuje trvalý zdroj vnitřní trýzně.“19 

 

Také Platónovi se zdálo samozřejmé, že v sobě nosíme skrytou dychtivost po pohledech 

na bolest, ponižování a zohavení. Umberto Eco považuje za rozvinutí syndromů krutosti 

odpovědné křesťanské uctívání relikvií: „Jsou to pozůstatky, které vypadají jako dílo 

soudobého umělce. (...) Pokud byly pravé, pak se tyto mysticky odpudivé, patetické  

a mysteriózní zažloutlé chrupavky, tyto často drolící se odřezky hmoty, jejichž povahu  

a původ je obtížné určit, rodily pravým a nefalšovaným čtvrcením uctívaných těl, jejich 

vařením, aby se tak získaly kostry vhodné k rozkouskování, opravdovým hanobením 

mrtvol, vyvolaným přemírou lidové zbožnosti. (...) Jak je tedy vidět, příčinou krutosti může 

být nejen nenávist nebo zvrácená záliba v znetvořování, ale často také přepjatá láska  

a uctívání.“20 Schiller a Eco nejsou jediní, kdo se tímto fenoménem zabýval. Susan Sontag 

zmiňuje dalšího autora v knize S bolestí druhých před očima: „Zabýváme-li se účinkem 

fotografií brutálních scén, skryté působení tohoto opovrhovaného nutkání musíme vzít 

jistě v úvahu. (...) Edmund Burke zaznamenal, že se lidé rádi dívají na obrazy utrpení. ‚Jsem 

přesvědčen, že cítíme určitou, a nikoli nepatrnou míru potěšení ze skutečných neštěstí  

a z bolesti druhých. O žádnou podívanou neusilujeme tak dychtivě jako o pohled  

na nějakou mimořádnou a tragickou pohromu.“21 

 

O přitažlivosti obrazů utrpení a jejich percepci se v tomto textu zmiňuji, neboť 

dokumentární a reportážní fotografie přejímají biblickou ikonografii nejčastěji právě  

při zobrazování trpících a umírajících. Sakrální vzorce autorům pomáhají oběti násilí 

heroizovat a zobrazovat je jako novodobé ikony a mučedníky. Také v minulosti byl pohled 

na zohavená lidská těla všední podívanou. Kruté popravy, mučení a upalování bylo často 

uskutečňováno ve jménu Boha a tento (často veřejný) spektákl, se těšil obrovské 

popularitě. O této „zálibě“ se v esejích O tragickém umění a O příčině potěšení  

z tragických předmětů zmiňuje Schiller: „Jak početná družina doprovází zločince na dějiště 

jeho muk! Tento jev nevysvětlí ani potěšení z uspokojené lásky ke spravedlnosti,  

ani neušlechtilá radost z ukojené pomstychtivosti. Srdce diváků může nešťastníka dokonce 

                                                 
19

 Sontag, tamtéž. 
20

 Umberto Eco. Dějiny ošklivosti. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007, 455 s. ISBN 978-80-7203-893-0. 
21

 Sontag, tamtéž. 
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omluvit, pro jeho záchranu se může rozhořet nejopravdivější soucit; přesto se v divákovi 

probouzí, tu silněji, tu slaběji, toužebná zvědavost všech smyslů na projevy jeho utrpení. 

Je-li zde výjimkou člověk zjemnělého citu a vychování, neznamená to, že by tento pud 

nikdy neměl, nýbrž že nad ním převažuje bolestná síla soucitu nebo je udržován v mezích 

pravidly dobrého chování. (...) Onen pud musí tedy tkvět v původním uspořádání lidské 

mysli a musí být možné vysvětlit jej všeobecným psychologickým zákonem.“22 Dnes 

můžeme tento „pud“ uspokojovat prostřednictvím filmové zábavy v televizi nebo 

multikinech či pomocí počítačových her. Obrazy, které nás dříve šokovaly, jsou dnes spíše 

zdrojem rozptýlení a míra akceptovaného násilí dále roste. Jak zmínila Susan Sontag,  

od války ve Vietnamu zprostředkovávají světová neštěstí televizní kamery, a obrazy 

válečných konfliktů se tak stávají běžnou součástí nekonečného proudu domácí televizní 

zábavy. „Válka působila a stále ještě působí jako neodolatelná – a exotická – zpráva (spolu 

s mezinárodním sportem, jenž je její neocenitelnou náhražkou).“23 

 

Moderní člověk je zaplavován neustálým přísunem obrazů utrpení z celého světa, které 

jsou nám zprostředkovávány právě ve chvíli, kdy se odehrávají. Díky všudypřítomným 

novinářům, fotoreportérům a televizním kamerám vnímáme války a neštěstí jako obrazy, 

které si prohlížíme v našich obývacích pokojích nebo u ranní kávy. Množství ukrutností, 

které denně vstřebáváme prostřednictvím zpráv, kritizoval však již Baudelaire: „Bez 

ohledu na to, jaký je den, měsíc nebo rok, je zcela nemožné prolistovat jakékoli noviny, 

aniž by člověk na každém řádku neobjevil stopy lidské zvrácenosti. Každé noviny od první 

řádky až po tu poslední jsou pouhým předivem hrůz. Války, zločiny, krádeže, smilstvo, 

mučení, ďábelské skutky vladařů, národů, soukromých jedinců, orgie, obecné brutality. 

Tímto ohavným aperitivem civilizovaný člověk každodenně splachuje svůj ranní pokrm.“24  

 

Jak bychom ale měli na tyto obrazy reagovat a proč jsou nám vůbec předkládány? Mají 

nás pouze informovat, že se ve světě dějí hrozné věci? Mají v nás vyvolávat soucit, 

rozhořčení, nebo vzrušení? Mají vyvolávat odpor k válce, nebo naopak démonizovat 

nepřítele a válečné konflikty ospravedlňovat? Nemá právo dívat se na tyto obrazy pouze 

ten, kdo je schopen danou situaci zlepšit? Neukájíme my ostatní pouze své obscénní 

                                                 
22

 SCHILLER, Friedrich. O tragickém umění. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2005, 62 s. Oikúmené, sv. 1. ISBN 80-729-8160-9. 
23

 Sontag, tamtéž. 
24

 Sontag, tamtéž. 
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voyeuristické touhy? Nevzbuzuje v nás záplava násilných obrazů spíše otupění  

a lhostejnost, než soustrast a sympatie? 

 

Soucitem a dojetím se zabýval Schiller, který definoval čtyři podmínky, za kterých naše 

soustrast roste: soucit je tím silnější, čím živější je naše představa o spáchaných 

ukrutnostech a čím větší je podobnost mezi námi a trpícími; abychom byli hluboce dojati, 

líčení události musí být navíc úplné a musí na nás působit dostatečně dlouhou dobu.25 

Schiller pravidla vztahoval zejména k dramatickému umění, aplikovat se však dají stejně 

dobře na umění vizuální, a právě fotografie se stala médiem, které může tyto podmínky 

naplňovat více, než kterékoliv vyprávění. Podle Guye Deborda žijeme v La société  

du spectacle (společnosti spektáklu), ve které dáváme přednost obrazům a „podívané“ 

před skutečností. Fotografie považujeme za důkazy a svědectví krutostí páchané  

na druhém konci světa nám zpřítomňují utrpení druhých, při jehož zhlédnutí můžeme 

zažít pocit studu, ale také pocit uspokojení pocházející z vědomí vlastního bezpečí. Dojetí 

je dle Schillera smíšeným pocitem utrpení a radosti z tohoto utrpení, tedy kombinací 

bolesti a potěšení, která způsobuje libost prostřednictvím nelibosti. Tato libost je pro 

mnoho lidí potěšením duše z její citlivosti, nikomu se však zatím nepodařilo objasnit, proč 

nás přitahuje samotné utrpení. Stupeň soucitu je určen stupněm prožívaného utrpení, 

přičemž větší soucit v nás budí hrdinně bojující člověk. Náš soucit však může potlačit 

rozhořčení nad příčinou neštěstí, neboť se v mysli nemohou odehrávat dvě vypjaté emoce 

současně, a rozhořčení tak upozadí dojetí.26 Soucit také slábne, pokud získáme pocit,  

že s danou situací nemůžeme nic udělat a že dalším tragédiím nelze zabránit. Pokud 

zůstaneme pasivní, zmocní se nás nuda, cynismus a apatie. Za citové a morální otupění 

jsou zodpovědná také média, která nás přesycují obrazy utrpení, a vyprazdňují tak jejich 

obsah. Každodenní zprávy se tak stávají pouhou banalitou, na kterou již nejsme schopni 

reagovat, avšak řešením není jejich omezení, které by samotné utrpení stejně nezmírnilo. 

Otevřenou zůstává také otázka zneužitelnosti pocitů lítosti a pobouření a jednotvárný 

způsob jejich vyvolávání. Sontag navrhuje, ať se nebráníme pronásledování těmito obrazy: 

„I kdyby šlo o pouhé symboly, které nedokážou obsáhnout větší část skutečnosti, k níž 
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odkazují, vykonávají nezbytnou funkci. Říkají nám: toho jsou lidé schopni – možná  

i dobrovolně, s nadšením a farizejstvím. Nezapomínejte.“27 

 

Aby fotoreportéři upoutali naši pozornost a pohnuli naše otupělé emoce, snaží se nám 

zprostředkovat šokující obrazy. Na šok si však můžeme lehce zvyknout, nebo se prostě 

nemusíme dívat. Touha po dramatických snímcích navíc může fotografy dovést  

až k záměrné manipulaci snímků pohybující se za hranicí novinářské etiky, když cíleně 

dotvoří situaci, která dle jejich názoru není ve skutečnosti „dostatečně děsivá“. Objektivní 

úlohu fotoreportéra definuje Susan Sontag: „Zatímco skuteční lidé kdesi zabíjejí sami sebe 

či jiné skutečné lidi, fotograf stojí za svým aparátem a vytváří drobný element jiného 

světa: světa obrazů, jenž usiluje nás všechny přežít.“28 Otázkou zůstává, zda přítomnost 

fotografů nestupňuje násilí páchané před objektivem. V roce 1968 zachytil Eddie Adams 

na saigonské ulici scénu, ve které brigádní generál jihovietnamské státní policie Nguyen 

Ngoc Loan popravuje muže považovaného za příslušníka Vietcongu. Snímek byl pořízen 

právě v okamžiku, kdy kulka zasáhla muže, který ale ještě nepadl k zemi. Fotografie  

je autentická, ale zřejmě by nikdy nevznikla, kdyby se před budovou, ze které generál 

vyvedl zajatce, neshromáždili novináři. Generál využil jejich přítomnosti, aby tak pomocí 

médií rozšířil výstrahu dalším povstalcům, a celou událost pro fotoreportéry prakticky 

zinscenoval. Přítomnost fotoaparátů byla v tomto případě generálovou motivací 

k popravě, která by se v takto zkráceném řízení jinak pravděpodobně neodehrála.  

 

Kontroverzi budí také přílišná angažovanost některých fotoreportérů. Filip a Alena Lábovi 

poukazují na případ amerického fotografa J. Rosse Baughmana, který neváhá stát  

se členem neonacistické strany nebo vyhlazovacího komanda, aby pak mohl aktivity 

těchto skupin fotografovat zevnitř. Baughman zastává přístup osobní účasti, na události 

nečeká, ale sám je vyhledává. Asimiluje se do vybrané skupiny, nosí její uniformy  

a případně i zbraně. V roce 1978 získal Pulitzerovu cenu za fotografie, které o rok dříve 

pořídil v Rhodésii poté, co vstoupil do elitní jednotky rhodeské armády a zúčastnil  

se s ní vyhlazovacích akcí. Ocenění i Baughmanova osobní účast vzbudila řadu otázek  

a obav z porušení novinářské etiky. Jsou fotografie autentické? Má novinář právo nosit 
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uniformu a zbraň? Nepodněcovala přítomnost fotografa horlivost rhodeských vojáků?29 

Podobným příkladem může být také soubor Faraha Abdi Warsameze, který byl v roce 

2009 oceněn v soutěži World Press Photo a v němž autor zachytil ukamenování 

Mohameda Abukara Ibrahima skupinou somálských islamistických povstalců. Série 

naturalistických fotografií zobrazuje celý proces vraždy muže obviněného z údajného 

cizoložství a odsouzeného dle práva Šaría, které přechodná somálská vláda v zemi 

povolila, aby zmírnila konflikt mezi vládou a místní domobranou.30 Můžeme se pouze 

domnívat, jaký byl vztah fotografa a členů skupiny, kteří mu dovolili účastnit se popravy.  

O vztahu fotografa a fotografovaného a fotografově účasti obecněji píše Sontag:  

„Fotografování je ve své podstatě aktem nezasahování. Část zděšení z tak pozoruhodných 

kousků současného fotožurnalismu, jakými jsou fotografie vietnamského bonze 

natahujícího se pro plechovku s benzínem či bengálského partyzána, který bajonetem 

propichuje svázaného kolaboranta, pochází z uvědomění si toho, jak přijatelným se stalo 

v situaci, kdy fotograf může volit mezi fotografií a životem, vybrat si fotografii. Ten, kdo 

zasahuje, nemůže zaznamenávat; kdo zaznamenává, nemůže zasáhnout. (...) I když  

je užívání fotoaparátu nesouměřitelné s intervencí ve fyzickém smyslu, je něčím víc než jen 

pasivním pozorováním. Je podobně jako sexuální voyeurismus způsobem někdy 

nevyslovené, často však výslovné výzvy, aby se vše, co se děje, dělo tak i nadále. 

Fotografovat znamená zajímat se o věci tak, jak jsou, když status quo zůstává nezměněn 

(alespoň po takovou dobu, jakou zabere udělat „dobrý“ snímek), mít spoluvinu s čímkoli, 

co dělá námět zajímavým, hodným fotografování – včetně, je-li třeba, bolesti či neštěstí 

druhých.“ A dodává, že „bojoví fotografové se nemohou vyhnout účasti na vražedné 

činnosti, kterou zaznamenávají.“31 

 

V souvislosti s válečnou fotografií hovoří Filip Láb také o tzv. válečné pornografii. Tento 

termín původně definoval fascinaci vojenstvím, zbraněmi, uniformami a vojenskou 

technikou. Později se toto označení začalo používat ve spojitosti se záběry z hlavic raket 

nebo kamer tanků a také v oblasti popkultury, kde je válka prezentována jako zábava, 
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 LÁBOVÁ, Alena, LÁB Filip. Soumrak fotožurnalismu: manipulace fotografií v digitální éře. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 
2009, 155 s. ISBN 978-802-4616-476. 
30

 Dostupné z: http://www.archive.worldpressphoto.org/search/layout/result/indeling/detailwpp/form/wpp/start/ 
11/q/ishoofdafbeelding/true/trefwoord/year/2009?id=wpp%3Acol1%3Adat1009 [cit. 2014-05-01]. 
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http://www.archive.worldpressphoto.org/search/layout/result/indeling/detailwpp/form/wpp/start/


UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 29 

 

 

 

spektákl, či jakási reality show. Kromě skutečné pornografie ve vojenských uniformách  

je pak termín, který zřejmě poprvé použil Jean Baudrillard, označením pro fotografické 

„trofeje“ mrtvých nepřátel nebo kusů jejich těl. Fenomén válečné pornografie v podobě 

vystavování lidských mrtvol se rozšířil v roce 2005 na serveru amatérské pornografie 

NowThatsFuckedUp.com. Poté, co se na něm začaly objevovat pornografické fotografie 

členů a členek americké armády, znemožnil Pentagon vojákům přístup na webové stránky 

tím, že jim za tyto služby zakázal platit. Provozovatel serveru však zpřístupnil služby 

zdarma všem vojákům na misích, a ti na něj začali nahrávat fotografie včetně explicitních 

záběrů mrtvých a zohavených těl. Láb dodává, že „pokud budeme hovořit o válečné 

pornografii, nepůjde jen o drastické záběry překračující veškeré meze dobrého vychování  

či úcty k druhému. Jde o nový typ ikonografie, nové formy vyprávění. Drastická podívaná 

diváky přitahovala odjakživa, (...) v současnosti jde ale o něco poněkud odlišného, jakoby 

tyto jevy vylézaly ze zvrhlého undergroundu na povrch a stávaly se mainstreamem.“32 

 

V současnosti se s reportážními a dokumentárními fotografiemi nemusíme setkávat pouze 

ve zpravodajství, kde je přirozeně očekáváme. Jejich vyznění, významy a emocionální 

závažnost vždy závisejí na kontextu, do kterého jsou zasazeny. Stejná fotografie se tak 

proměňuje, pokud ji vnímáme v časopise, novinách, albu, muzeu fotografie, galerii 

současného umění, knize, na demonstraci nebo billboardu. Každá souvislost vtiskuje 

fotografii jiný smysl, může ji pozměňovat, posilovat nebo zeslabovat. Podle Sontag 

můžeme jisté emblematické fotografie utrpení využívat jako předměty kontemplace,  

či jako světské ikony, musíme však najít posvátný či meditativní prostor, kde bychom  

se na ně (se vší vážností) mohli dívat. Pokud si ale prohlížíme trýznivé fotografie trpících 

v galerii, kde se jim dostává většího vyznění, můžeme mít pocit zneužívání. 

Monumentalita obrazů a kontext galerie u dokumentárních a reportážních fotografií totiž 

oslabují naši spoluúčast. „Jsou-li fotografie zobrazující svrchovaně vážná témata  

či srdcervoucí scény uměním – a pokud visí na zdi, uměním se skutečně stávají, ať se nám 

to líbí nebo ne -, sdílejí osud všech uměleckých děl visících či stojících ve veřejných 

prostorách.“33  
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Reportážní fotografii v kontextu umělecké galerie představil například francouzský 

fotograf Luc Delahaye, když vystavil velkoformátový snímek mrtvého tálibánského vojáka 

zabitého v bitvě Tálibánu se silami Severní aliance nedaleko Kábulu. Autor nepřítele  

ve vyobrazení nedémonizoval, jak si to žádá převládající ikonografie, ale vytvořil portrét, 

který v nás naopak vzbuzuje soucit. Delahaye položil důraz na pozici mrtvého vojáka, 

která působí živě a podle Mary Warner Marien až baletně. Tento dojem umocňují 

zejména vojákovy ponožky, neboť mu zřejmě některý ze spolubojovníků vyzul a odnesl 

boty, které mrtvý muž už nepotřeboval. Delahayova fotografie však pohoršila muslimy  

i některé křesťany. Monumentalita pozice vojákova těla totiž nápadně připomíná známý 

biblický motiv Snímání Krista z kříže a obě skupiny se cítily uraženy spojením křesťanské 

symboliky s postavou tálibánského vojáka.34 

 

Počátky průniků umění do fotožurnalismu můžeme najít již ve 30. letech 20. století v díle 

Arthura Felliga, neboli Weegeeho. Weegee na volné noze fotografoval newyorské zločiny 

mnohdy ještě před tím, než na místo dorazila policie. Snímky druhý den prodával 

newyorským fotografickým agenturám a novinám, a přímo tak těžil z utrpení druhých. 

Mezi lety 1935 a 1946 vytvořil bohatý fotografický archiv plný drastických obrazů mrtvol, 

autonehod a dalších zločinů, a vytvořil tak obrazové svědectví o newyorském nočním 

životě třicátých a čtyřicátých let. Weegee, označovaný za prvního paparazziho v dějinách, 

sepsal sám svoji vlastní autobiografii, nazvanou Naked City (Obnažené město), a pořádal 

vlastní výstavy, jejichž hlavním motivem byly zločiny a lidská neštěstí. 

 

Fotografie lidských neštěstí umístil do kontextu galerie také americký umělec Andy 

Warhol. Série Death and Disaster (Smrt a neštěstí) vznikala mezi lety 1962 a 1968  

a věnovala se paradoxu pohlížení na smrt jako na něco jedinečného, co se stane jednou za 

život, přičemž Warhol ji naopak zobrazuje mnohonásobnou a opakující se. Death and 

Disaster se skládá z portrétů známých zesnulých celebrit a novinových fotografií 

neznámých obětí zahynulých během různých neštěstí. Neznámým mrtvým tak Warhol 

poskytuje jejich 15 minut slávy, za něž však museli zaplatit životem, a staví je do souvis-

lostí s celebritami, jejichž smrt způsobila pravděpodobně právě tíha slávy (Marylin 

                                                 
34

 MARIEN, Mary Warner. Photography: a cultural history. New York: Harry N. Abrams, 2002. ISBN 08-109-0559-0. 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 31 

 

 

 

Monroe).35 Andy Warhol, byl podle Sontag „umělec s vytříbeným smyslem pro smrt  

a velekněz rozkoší apatie, kterého přitahovaly zprávy o různých druzích násilné smrti“.36 

Podnětem k vytvoření souboru byl pro Warhola nekončící tok zpráv o lidských neštěstích. 

Jako základ svých sítotisků umělec využíval novinové fotografie dopravních a leteckých 

nehod, sebevražd, otrav nebo poprav. V rozhovoru pro Art News v roce 1963 prohlásil: 

„Uvědomil jsem si, že všechno, co jsem dělal, mělo co dělat se smrtí.“37 Warhol chtěl, aby 

lidé jednou přemýšleli také o jedincích, které neznají. O dívce, která skočila z Empire State 

Building, o ženě, která zemřela poté, co snědla zkaženého tuňáka nebo o manželech, kteří 

zahynuli při autonehodě. Prohlásil, že s těmito lidmi nijak zvlášť nesoucítí, ale že by bylo 

hezké, kdybychom pro jednou přemýšleli o neznámém člověku, ke kterému jsme 

normálně lhostejní.38 Warholovy sítotisky jsou spojeny s myšlenkovou povrchností, 

bezmezným množstvím nepotřebných novinek a nekonečnou sérií večerních zpráv. Staví 

nás před mrazivé a šokující obrazy a konfrontují nás s monotónní reprezentací smrti. 

 

Momentem vyzařování se k sakrálním obrazům přibližují rozměrné lightboxy Jeffa Walla. 

Kanadský fotograf vytvořil v roce 1992 fotografii s názvem Mrtví vojáci mluví (Vize  

po přepadení hlídky Rudé armády poblíž afghánského Moghoru, zima 1986), kterou 

zinscenoval v ateliéru. Čtyři metry široká fotografie líčí následky fiktivní bitvy a zachycuje 

třináct ruských vojáků v zimních uniformách roztroušených po krajině. Na svahu vedle 

vojáků leží zbraně, nábojnice i kusy těl. Někteří vojáci nehybně leží, jiní spolu vesele 

konverzují. Mladý Afghánec prohledává něčí tornu, další dva muži v horní části obrazu 

sbírají zbraně. Mrtví vojáci jsou vůči nim, i vůči nám lhostejní. Nedívají se z obrazu, 

neprotestují, nekřičí na nás. Co my můžeme vědět o válečných hrůzách, které prožili?39 

V této protiválečné fotografii Wall aktualizoval žánr historické malby a umístil ho do kon-

textu současných událostí. Fotograf vytvářel parafráze historických maleb častěji, zmíněná 

fotografie připomíná například epický obraz Antoine-Jeana Grose Napoleon na bitevním 
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poli v Eylau, v němž však na rozdíl od Wallovy fotografie některé z postav vyčítavě 

pohlížejí na diváka.40 

 

Za nejvýznamnější exhibici dokumentární fotografie můžeme považovat legendární 

výstavu The Family of Man, kterou v roce 1955 představil v Muzeu moderního umění 

Edward Steichen. Výstava byla humanistickou oslavou člověka, který tvoří jednu velkou 

lidskou rodinu, a představovala fotografie 273 autorů, které byly v expozici i katalogu 

doplněny citáty z Bible. Steichen vybral přes 500 obrazů z více než dvou milionů fotografií, 

přičemž osobnost autora pro něho nebyla důležitá. Novátorská výstava vzbudila velký 

ohlas, byla vystavena v 37 zemích a navštívilo ji více než 9 milionů lidí. 

 

Dokumentární a reportážní fotografie může být využívána také v kontextu komerce. 

Zřejmě nejznámějším příkladem spojení reklamy a politické akce je fotografie Theresy 

Frare, kterou pro svou reklamní kampaň využila společnost United Colors of Benetton. 

V 90. letech změnil Benetton ve spolupráci s italským fotografem Olivierem Toscanim 

svou reklamní strategii. Přestal prezentovat své barevné oblečení a rozhodl se představit 

svoji filosofii a poukazovat na závažné světové problémy. Záměrem fotografa a oděvní 

společnosti bylo využít reklamního prostoru a předložit široké veřejnosti syrové obrazy, 

jejichž síla by mnohonásobně překonala sílu novinové fotografie. Tento přístup vyvolal 

mnoho diskusí a skandálů a Toscani s Benettonem museli svůj novátorský přístup 

obhajovat téměř s každou novou kampaní. Obrazy byly kritizovány za posilování 

etnických, třídních a genderových stereotypů a Toscani byl nazván cynikem, který  

si zahrává s nemocemi a utrpením, aby prodal svetry. Fotograf pro kampaně vytvářel 

vlastní snímky, přišel ale také s koncepcí využívání fotografií z agentur jako Magnum nebo 

Sygma. Sedm vybraných fotografií zvětšil a vystavil ve velkých městech, aby jim dodal sílu, 

a vytvořil tak fotografickou výstavu aktualit, bez textu, který by ji mohl oslabit nebo 

osladit. Jedna z vybraných fotografií zobrazovala Davida Kirbyho, který v obklopení své 

rodiny a v náruči svého otce umírá na AIDS. Toscaniho popisuje tuto „moderní pietu“  

ve své knize Reklama je navoněná zdechlina: „Znám málo tak intenzivních obrazů. 

Instaloval jsem fotografii po celém světě, abych bojoval proti diskriminaci nemocných na 

AIDS. Abych předvedl, že nemocný může zesnout obklopen rodinou, v náručí rodičů, aniž je 
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nakazí; provázejí jej do posledního dechu, není sám jako pes. Pro mě to byl doklad, že 

nemocní na AIDS, v té době pokládaní za postižené morem, nemusejí nutně umírat 

v osamění, odloženi v pokojích pro umírající. (...) V té době všechny bojovné kampaně proti 

AIDS odmítaly ukázat nemocné. Experti si rvali vlasy, když přemýšleli, jak přesvědčit 

veřejnost, aby používala prezervativy. A mně vytýkali, že jsem ten snímek vyvěsil po celém 

světě! Že jsem ukázal holou skutečnost, ale i ve vší její něze. Díky jedné z nejpůsobivějších 

fotografií desetiletí.“41 
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Jeff Wall, Mrtví vojáci mluví (Vize po přepadení hlídky 
Rudé armády poblíž afghánského Moghoru, zima 1986), 1992

galerijní instalace fotografie Jeffa Walla Mrtví vojáci mluví 
(Vize po přepadení hlídky Rudé armády poblíž afghánského 

Moghoru, zima 1986)

Weegee, Oběť autonehody, 1940

Andy Warhol, Pět mrtvol, 1963

galerijní instalace souboru Andyho Warhola 
Death and Disaster

Luc Delahaye, Taliban, 2002

galerijní instalace fotografie Taliban Luca Delahaye 

Weegee, Bez názvu, cca 1940

instalace Weegeeho výstavy 
Murder Is My Business, 

Photo League, New York, 1941
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UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 33



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 34

Eddie Adams, Brigádní generál Nguyen Ngoc Loan popra-
vuje na saigonské ulici muže považovaného za příslušníka 

Vietcongu, Vietnam, 1968

Tizian, detail obrazu Apollo a Marsyas, 1575

Antoine-Jean Gros, Napoleon v bitvě u Jílové, 1808

příklad tzv. válečné pornografie z přednášky F. Lába

J. Ross Baughman, Rhodésie, 1977

Theresa Frare, Pietà, Ohio, 1990

Farah Abdi Warsamez,
Afgoye, Somálsko, 2009

Farah Abdi Warsamez,
Afgoye, Somálsko, 2009

Farah Abdi Warsamez,
Afgoye, Somálsko, 2009
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Exody a pětiletky 

 

Primárním cílem reportážní fotografie je informovat. Za touto bezelstnou charakteristikou 

se však snadno mohou skrýt implicitní politické intence. Snímky vnímané jako pouhá 

dokumentace mohou být cíleně tvořeny tak, aby sloužily politické agitaci, čehož si jsou 

vědomy především totalitní systémy. 

 

Rané sovětské umění se vyznačovalo experimentálním přístupem k malířství, architektuře, 

poezii, filmu i fotografii, který formoval jeho nový jazyk, včetně „umění propagandy“. 

Fotografie zde byla nositelkou ideologie, podle níž má být umění politické,  

a dokumentární forma zde plnila především agitační funkci. Výtvarná fotografie byla 

ovlivněna konstruktivismem a hledáním nového fotografického vyjádření. Formálním 

výsledkem těchto experimentů bylo využívání koláží, montáží, technických pokusů  

a nezvyklých úhlů pohledu. Obsah pak plnil především funkci ideovou, neboť měl za úkol 

vytvořit citové zaujetí pro budování nového života po revoluci.42 

 

Jedním z prvních fotografů, který tyto nové výrazové prvky ve své tvorbě využíval a který 

ovlivnil mimo jiné také sovětský fotožurnalismus, byl Alexander Rodchenko. Díky svým 

fotografickým reportážím prvních pětiletek byl považován za novátora formy reportážního 

jazyka, a to i přesto, že byl dříve pronásledován za estetismus a „propagaci vkusu 

vzdáleného proletariátu“.43 Dokumentárními a reportážními „specialisty“ Sovětského 

svazu se však stali Max Alpert a Arkadij Šajchet. Tito fotografové byli součástí programové 

propagandy a pro sovětskou vládu fotografovali idealizované portréty Lenina a Stalina, 

inscenovaný osud dělnické rodiny, elektrifikaci Ruska či kolektivní práce na stavbě 

přehrad a kanálů. Aniž by jejich fotografie postrádaly avantgardní estetiku, oba 

dokumentaristé se podíleli na budování ideologického obrazu Sovětského svazu. 

Fotografie pro tyto účely měly být s určitostí oslavné, a možná právě proto v nich můžeme 

najít odkazy k tradičním malířským námětům. Výjevy z výstavby přehrady či Ferganského 
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kanálu nám tak mohou připomínat stavbu Babylónské věže44 nebo exodus45 Izraelitů 

z Egypta46. 

 

V typologii je stavba Babylónské věže považována za předobraz Seslání Ducha svatého47  

a její zobrazení patří ke známým námětům výtvarného umění. Známou Babylónskou věž 

vyhotovil ve dvou variantách Pieter Brueghel st. v roce 1563. Brueghel vytvářel satirické  

a moralistické kompozice s groteskními nebo fantaskními náměty, při nichž se zřejmě 

inspiroval Hieronymem Boschem, jehož zásadním námětem provázejícím celou jeho 

tvorbu, byla morálka. Bosch nastavoval zrcadlo tehdejší společnosti a tento odkaz 

můžeme najít také v díle Brueghela, především v malbách s lidovovou tématikou 

(Sedlácká svatba, Nizozemské přísloví), nebo v biblických vyobrazeních (Babylónská věž). 

Pravděpodobně díky vlivu Boschova díla nezobrazoval Brueghel st. ve svých obrazech 

člověka jako jedince, nýbrž jako člena kolektivu, jako stavební jednotku tvořící 

společenský celek.48 Právě tuto myšlenku, včetně vizuální konstrukce, můžeme najít také 

v dílech zmiňovaných sovětských fotografů. 

 

Kompozice a světelnou atmosféru známé ze sakrálních obrazů záměrně využívá na svých 

snímcích brazilský dokumentární fotograf Sebastião Salgado. Tento autor je pokračo-

vatelem tzv. humanistického dokumentu, ohrazuje se však proti „rozhodujícímu 

okamžiku“ Henriho Cartiera-Bressona. Zatímco prý Bresson zdokonaluje svou techniku 

čekáním na okamžik, kdy se kompoziční prvky a předmět fotografova zájmu uskupí  

do ideálního uspořádání, Salgado se naladí na rytmus konkrétního místa.49 Autor se ve své 

                                                 
44

 Po potopě světa byli všichni lidé jednotní v činech a mluvili stejným jazykem. Při cestě na východ se usadili v zemi 
Šineáru a rozhodli se vybudovat město s věží, jejíž vrchol bude sahat až do nebe. Protože ale věž nebyla stavěna ke slávě 
Boha, nýbrž ke slávě člověka, sestoupil Bůh z nebe, rozdělil řeč lidí do mnoha jazyků a rozehnal je po celé Zemi. 
Hebrejské jméno pro Babylón vzniklo z názvu města Bábel (To je zmatek). 
45

 exodus zn. hromadný odchod (zejména odchod Židů z Egypta); Exodus je také název druhé Mojžíšovy knihy v Bibli  
a knihy židovské 
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žáby, komáři, mouchy, dobytčí mor, vředy, krupobití, kobylky, tma a nakonec smrt prvorozených. Po smrti svého 
prvorozeného syna propustil faraón izraelský lid, a ten se vydal na cestu přes poušť. Faraón se však Izraelce vydal 
pronásledovat a dostihl je právě na břehu Rudého moře. Mojžíš na radu Hospodina pozvedl svou hůl nad vodu, moře  
se rozestoupilo a Izraelci prošli mořem suchou nohou. Egypťané se vydali za nimi, avšak Mojžíš opět vztáhl ruku nad 
moře, vody se vrátily a egyptské vojsko se utopilo. Jméno Mojžíš je zřejmě egyptského původu a v hebrejštině znamená 
„vytahující z vody“. 
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tvorbě specializuje na zobrazování utrpení ve světě a dlouhodobě pracuje na několika 

projektech. Jmenujme například Migrations, The Children a zejména Genesis50, u něhož se 

k biblickým konotacím autor odkazuje již v názvu díla. Předložené fotografie ze souboru 

The Workers, ve kterém Salgado zachycuje těžce pracující z celého světa, zobrazují 

zablácené drobné postavy dělníků snažících se vylézt po dlouhých žebřících z dolu 

určeného k těžbě zlata a prohýbajících se pod tíhou pytlů naplněných zeminou.  

Na některých snímcích nám Salgado dovoluje rozpoznat konkrétní tvář ozbrojené stráže 

nebo urputný, vytrvalý výraz dělníka v jinak anonymním davu. 

 

Salgadovy snímky jsou velkorysé, velmi estetické, důkladně komponované a mají velkou 

hloubku ostrosti. Důležitou roli v nich hraje světlo a práce s měřítkem, což způsobuje,  

že snímky mají často až malířský charakter. Salgadovo dílo ve výsledku vyznívá jako 

oslavný epos na pracující lid, avšak pro svou dokonalost a přílišnou estetičnost se stalo 

také terčem kritiky. Podle jedné recenze Salgado pojí své obrazy s vizuálními odkazy  

na náboženské umění a z dělníků tak dělá duše snažící se vyšplhat ven z očistce, pytle 

z režného plátna mění na váčky zlata a vyčerpaní hladovějící dělníci tak vypadají jako 

pokojní mučedníci.51 Byl také obviněn, že změna špatných pracovních podmínek a jiných 

světových problémů není hlavním tématem jeho obrazů a že jeho formálně dokonalé 

snímky líčí utrpení jako cosi nezměnitelného a zároveň vytvářejí dojem, že božská 

přítomnost povznese pouze ty, kteří trpí.52 Po výstavě Exody v Paříži v roce 2000 byl navíc 

obžalován ze „sentimentálního voyerismu“ a sériové výroby ikon a stereotypů. Byl nařčen, 

že vytváří krásné obrazy na úkor informací, že využívá bídu světa pro svou osobní slávu. 

Přílišná estetizace podle kritiků odporuje fotografické tradici a ideálu dokumentace, která 

dává přednost objektům zachyceným před objekty vyrobenými.53 Susan Sontag přichází  

v knize S bolestí druhých před očima se zajímavou teorií. Pokud prý válečná fotografie 

(nebo jiná fotografie utrpení) připomíná záběr z filmu, nejeví se nám jako autentická,  

i přesto, že není nijak zinscenovaná. Salgado je kritizován za neautentičnost krásy, protože 

vytváří rozměrné, okázalé a dokonale komponované, neboli „filmové“ fotografie.54 Kritiky 
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se jeho snímkům dostalo také za to, že se objevují při různých komerčních akcích. Sontag 

to však nevnímá jako hlavní problém: „Nejde ani tak o to, jak a kde se tyto fotografie 

vystavují. Problém spočívá v nich samých – v tom, že se soustřeďují na bezmocné  

a zároveň se omezují právě na jejich bezmocnost. O lecčem vypovídá i to, že v popiscích se 

jména těchto bezmocných neobjeví. Portrét, který odmítne pojmenovat toho, koho 

zobrazuje, přiznává – třebaže bezděčně – spoluúčast na kultu slavných, jenž se stal 

podnětem k neukojitelné touze po fotografiích zcela opačného druhu. Udělíme-li totiž 

jména pouze slavným, degradujeme tím zbytek lidí na pouhé příklady, které reprezentují 

jejich zaměstnání, etnicitu či neutěšenou situaci. (...) Jakkoliv to může být nespravedlivé, 

svatouškovská rétorika ve stylu „Lidské rodiny“, která zdobí Salgadovy výstavy a knihy, 

nakonec jeho fotografiím uškodila.“55 

 

Salgadovy fotografie až příliš generalizují a globalizují světové problémy jako je migrace 

nebo špatné pracovní podmínky, a tím vyvolávají dojem, že tyto problémy jsou příliš velké 

na to, aby je změnila místní politická intervence. Z tohoto důvodu může náš soucit začít 

slábnout.56 Odpůrci jeho fotografií jsou rozpačití ze směsi krásy a utrpení, kterou ve svých 

snímcích Salgado vytváří, a kritice neunikla ani formální stránka jeho vystavovaných 

fotografií. Lidské utrpení v jeho největší bídě Salgado předvádí na dokonalých zářících 

tiscích.   

 

Fotograf měl však i své obhájce. Jeho přístup hájil například Henri Cartier-Bresson, jenž 

ocenil Salgadovu práci a angažovanost, kterou se (svým způsobem) snaží obnovit 

humanistický dokument.57 Jiní obránci Salgadova díla poukazují na to, že krása 

zaplavovala panoramata trpících po celou dobu křesťanského umění a tvrdí, že jeho 

estetické fotografie jsou protivahou všudypřítomného násilí v televizi a filmu, které nás 

každodenně zaplavují.58 Navíc prý jeho dojemné snímky pomohly získat finanční 

prostředky pro organizaci Lékaři bez hranic a další charitativní sdružení.  
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Max Alpert, Po cestách války, 1941
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Triumfální vjezd, triumfální sjezd 

 

Když se Ježíš blížil k Jeruzalému, kladli lidé na cestu své pláště nebo sekali ratolesti  

ze stromů a vystýlali jimi cestu, po které Kristus na oslátku přijížděl. Když se průvod blížil  

k Olivové hoře, začal zástup učedníků hlasitě chválit Boha za všechny zázraky, jichž byli 

svědky, a lidé volali „Hosana synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Páně“. 

Není divu, že mnohé prameny označují Kristův vjezd do Jeruzaléma59 jako triumfální. 

 

Obdobné prvky a choreografii, kterými se vyznačuje Vjezd Krista do Jeruzaléma popsaný 

v Bibli a z něj odvozené liturgické slavnosti,60 najdeme také v (neblaze) proslulém díle 

německé kinematografie, Triumfu vůle (Triumph des Willens). 

 

Celovečerní dokumentární snímek zachycující sjezd NSDAP v Norimberku v roce 1934 

natočila jedna z nejkontroverznějších umělkyň 20. století Leni Riefenstahl. Německá 

autorka započala svou kariéru jako tanečnice a později herečka. Počátkem 20. let  

se v Berlíně seznámila s režisérem Arnoldem Fanckem, který jí obsazoval do hlavních rolí 

svých filmů, které by se daly shrnout pod označením „horské romance“. Riefenstahl v nich 

obvykle ztvárňovala odvážnou a nespoutanou dívku stoupající na vrchol hory, který byl 

pro všechny ostatní nedosažitelný. I když se nám tyto filmy zdají být apolitické, 

retrospektivně se podle Siegfrieda Kracauera jeví jako antologie protonacistických 

sentimentů. Susan Sontag na tuto interpretaci upozorňuje v eseji Fascinující fašismus  

a dodává: „Horolezectví představovalo ve Fanckových filmech neodolatelnou vizuální 

metaforu nespoutaného vzmachu k vyšším a mystickým cílům, krásným i děsivým, které  

se později měly zkonkretizovat v uctívání Vůdce.“61 Riefenstahl brzy začala psát a režírovat 

vlastní filmy, ve kterých sama hrála hlavní role. I když se prezentovala jako režisérka 

hraných filmů a přiznala autorství pouze dvou dokumentárních snímků, ve skutečnosti 
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režírovala jen šest filmů, z nichž čtyři byly dokumenty natočené na objednávku nacistické 

vlády.62 

 

Triumf vůle měl být demonstrací Hitlerovy moci a jeho silné a sjednocené skupiny 

spojenců a Riefenstahl proto na výrobu filmu obdržela mimořádné prostředky. K dispozici 

měla šestnáct kamerových štábů a neomezené technické možnosti zahrnující kolejnice 

pro kamery, věže a výtahy zabudované na sloupech praporů tak, aby kamera mohla 

snímat nekonečné a pečlivě zaranžované davy přihlížejících. Impozantní budovy vystavěné 

k příležitosti sjezdu byly speciálně navrženy tak, aby ve filmu vypadaly působivě. I když 

němečtí vojáci nemohli po roce 1919 nosit zbraň a v zástupech pochodovali pouze 

s lopatami, byl Triumf vůle velkolepou oslavou nacistické ideologie a horlivosti  

a zneklidňující demonstrací německé vojenské síly.63 Riefenstahl sama popsala, jak  

se od počátku osobně podílela na plánování sjezdu, který byl pojímán jako scenérie pro 

filmovou podívanou, a přípravy sjezdu proto probíhaly společně s přípravami natáčení. 

Režisérka naplánovala celý film po sekvencích a sama dohlížela na stavbu speciálně 

vytvořených konstrukcí pro kamery. Všichni kameramani pak podle návrhu štábního 

velitele Lutze chodili během natáčení v uniformách SA, aby nenarušovali „vznešenost 

výjevu“. Film byl natočen v duchu avantgardní estetiky, kterou Riefenstahl uplatňovala  

ve volbě kompozic, choreografie a záběrů z nadhledu a podhledu. Kromě Hitlerova 

ohnivého projevu tak na diváka silně zapůsobí téměř grafické pohledy na shromáždění 

snímané z výšky a střídání záběrů davu s detaily, které však zachycují pouze jedinou 

emoci, bezmeznou oddanost vůdci. Dokument byl vytvořen za plné podpory a spolupráce 

úřadů a Riefenstahl tak byla jediným německým filmařem, který se nemusel zodpovídat 

Říšské filmové komoře pod vedením ministerstva propagandy. Mezi ní a Goebbelsem 

nikdy nevznikl rozpor kvůli tomu, že by se „odmítla podrobit jeho pokusu podřídit její 

vizuální práci striktně propagandistickým nárokům,“ a Goebbels se ani nepokusil zničit 

Olympii, jak Riefenstahl a její dnešní zastánci vehementně tvrdí.64 
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Leni Riefenstahl nikdy nepřiznala svou účast na propagandě nacistické vlády a celý život 

hájila své jednání čistým zájmem o krásu. Mýtus o dokumentaristce nedotčené politikou 

poněkud vyvrací fakt, že jako komparz do svého filmu Nížina používala vězně 

z koncentračních táborů nebo že se v roce 1939 zúčastnila invaze wermachtu do Polska, 

kde působila s vlastním natáčecím štábem. I přesto Riefenstahl tvrdila, že o nacistické 

politice nic nevěděla, a Triumf vůle byl pouhou nezávislou dokumentací události, na které 

nic neinscenovala. Dnes však víme, že část materiálu ze sjezdu NSDAP byla poškozena  

a na Hitlerův příkaz byly projevy některých stranických předáků natočeny znovu o několik 

týdnů později v ateliérových kulisách. Výrok o ryzí autenticitě tedy není zcela jistě 

pravdivý. Susan Sontag k tomu dodává: „Každý, kdo filmy Leni Riefenstahl hájí jakožto 

dokumenty a chce přitom odlišovat dokumentární filmy a propagandu, je zcela naivní. 

V Triumfu vůle je dokument (čili obraz) nejenom záznamem skutečnosti, ale i důvodem, 

pro který byla daná skutečnost zkonstruována, a kterou musí nakonec nahradit. (...) 

Triumf vůle nemá žádný komentář, protože žádný nepotřebuje. Reprezentuje totiž 

završenou radikální proměnu reality: proměnu historie v divadlo. Způsob uspořádání 

stranického sjezdu z roku 1934 byl zčásti určen právě rozhodnutím vytvořit Triumf vůle: 

historická událost měla sloužit jako scenérie pro film, který pak měl získat ráz 

autentického dokumentu.“65 

 

Leni Riefenstahl byla zapomenuta až do nástupu feminismu, který s sebou přinesl nový 

pohled na dějiny filmu. Riefenstahl byla „znovuobjevena“ a uznána jednou z nejvýzna-

mnějších ženských režisérek. Začala být zvána na feministické filmové festivaly  

a přehlídky, kde se dočkala nadšeného přijetí. Důraz byl přitom kladen spíše na estetiku 

její tvorby než na její historický význam. Díky feministickému hnutí, které se nechtělo 

vzdát tak významné ženské autorky, se reputace Riefenstahl začala očišťovat. Začala  

se objevovat v médiích a vydala knihu fotografií s názvem Poslední z kmene Nuba. 

Zastánci Riefenstahl staví svou obhajobu na tvrzení, že hlavním zájmem autorky byla vždy 

krása, což potvrzuje i sama Riefenstahl: „Mohu říci jen to, že mne vše krásné spontánně 

přitahuje. Ano: krása, soulad. A možná je tato kompoziční péče, toto úsilí o formu opravdu 

čímsi velmi německým (...) Co bych ještě měla dodat? Nezajímá mě nic, co je čistě 
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realistické, co je přímým obrazem života, co zavání průměrností a každodenností. (...) 

Fascinuje mne to, co je krásné, silné, zdravé, co žije. Vyhledávám soulad. Když se soulad 

utvoří, jsem šťastná.“66 Toto „vyznání“ dokazují i fotografie ze souboru Poslední z kmene 

Nuba. Snímky dokumentují vznešený kmen, žijící na území Súdánu, který je však  

na pokraji vymření. Riefenstahl chtěla výpravnou knihou dokázat svou obsesivní zálibu 

v kráse, Susan Sontag v ní však vidí pouze plynulou návaznost na její nacistické dílo. 

Vybrala si totiž právě kmen, jehož muži se pyšní dokonalou atletickou postavou, jaká není 

u jiných afrických kmenů obvyklá, a tvoří dle svých slov komunitu krásnou a „vybroušeně 

uměleckou“. „Kmen Nuba sice tvoří černoši a ne Árijci, avšak způsob, jakým je Riefenstahl 

portrétuje, evokuje některá obecnější témata nacistické ideologie: protiklad čistého  

a nečistého, nepotřísnitelného a pošpiněného, tělesného a duševního, radostného  

a kriticky smýšlejícího. Riefenstahl ve svém portrétu primitivních ctností (...) nevychvaluje 

jemnost a subtilitu primitivních mýtů, společenské organizace nebo myšlení. Velmi 

zřetelně evokuje fašistickou rétoriku, když oslavně líčí, jakého vytržení a jednoty příslušníci 

dosahují extrémní tělesnou námahou během zápasů.“67
 

 

Propagandě však nesloužilo pouze filmové umění. Nositelkou politických ideologií se stala 

také fotografie, která byla často předobrazem politicky angažovaných plakátů, jež se staly 

nástrojem propagandy v masovém měřítku. Kurátor výstavy Plakát v souboji ideologií 

1914-2014 upozorňuje na zajímavou podobnost nacistické a stalinistické propagandy. Oba 

režimy vycházely z obecných rysů totalitarismu a potřebovaly zdůraznit kult vůdce, 

dehumanizaci či démonizaci nepřítele a podřízení státu stranické diktatuře. Joseph 

Goebbels, německý ministr propagandy, dával prý dokonce německým umělcům za vzor 

některá sovětská díla. Umělci tak využívali nástroje vyvinuté v reklamě k přesvědčování 

veřejnosti a prosazování zájmů státu, který byl symbolizován vlajkou a dalšími emblémy 

odvolávajíc se na národní mytologii a ikonografii.68 Můžeme tedy usoudit, že navzdory 

ideologickým rozdílům různých totalitních režimů existují obecné principy platné pro 

manipulaci davů a šíření propagandy. 
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Zatímco dokumentární a reportážní fotografie heroizuje oběti přírodních katastrof  

a válečných konfliktů, politicky angažovaná fotografie využívá principů sakrálního 

zobrazování a žabí perspektivy pro zachycení vůdce jako Boha. Ideologické portréty 

vycházejí z křesťanského tvarosloví a vůdce, ztotožněný s Bohem, často stojí v nadživotní 

velikosti nad svým lidem a řídí svět i celé univerzum. Již Napoleon Bonaparte se dal 

zvěčnit, jak na oblaku píše svůj Code civil des Français (občanský zákoník Francouzů), 

zatímco mu Chronos, jenž je personifikací času, pokládá na hlavu vavřínový věnec.  

Ve 20. století je jako dynamický hrdina vyobrazován Hitler, jako vůdce intelektuál Lenin  

a jako vůdce otec Stalin nebo Mao Ce-tung. Stranické sjezdy mohou svou choreografií  

a podobnými atributy připomínat liturgické slavnosti, neboť režimy využívají církví 

osvědčených způsobů, jakými lze v davu účinně vzbudit pocit přítomnosti vyšší  

(či nadpřirozené) síly stojící vysoko nad „obyčejným“ člověkem. Totalitní ideologie 

přejímají z náboženství složku veřejného prožívání a skupinový charakter víry. Používají 

symboly, provádějí rituály, věří ve stejné hodnoty a jsou oddaní vůdci. V náboženských 

slavnostech tak můžeme nacházet podobné prvky a choreografie jako v nacistických 

sjezdech, sovětských oslavách 1. máje nebo spartakiádách. 

 

Fašistická i komunistická ideologie si osvojila rétoriku umění a našla společnou zálibu 

v monumentalitě a masové poslušnosti. Funkcí umění pak bylo především zajistit 

„nesmrtelnost“ vůdci. Shoduje se také obliba velkolepých choreografií, které symbolizují 

jednotu celého společenství, a hromadných sportovních vystoupení. Gymnastika, 

oblíbená zejména ve východní Evropě, odráží svou vojenskou přesností rysy fašistické 

estetiky. Ta je posedlá nadvládou a podrobováním, extrémním úsilím a snášením bolesti. 

„Fašistická dramaturgie se zaměřuje na orgasmické děje mezi mocnými silami a jejich 

loutkami, navlečenými do jednotných hávů a předváděnými ve stále početnějších masách. 

Fašistické umění glorifikuje podrobení cizí vůli, oslavuje bezmyšlenkovitost, exaltuje smrt. 

(...) Stejně jako Nietzsche a Wagner, i Hitler vnímal roli vůdce jako sexuální ovládnutí 

„zženštilých“ mas, tedy jako znásilnění. (...) V Triumfu vůle vidíme na tváři mas výraz 

extáze: vůdce přivádí davy k orgasmu“.69 Ideálem fašismu je transformovat sexuální 

energii v energii „duchovní“. Oficiální komunistické umění se oproti tomu naopak 
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projevuje asexuální cudností. Nacistické umění není afektovaně moralizující jako je tomu 

v umění komunismu, ale zaměřuje se spíše na utopické ideály: kult krásy, dokonalou 

tělesnost, vědomí pospolitosti, fetišismus odvahy, negaci intelektu a lidskou rodinu 

s vůdci místo rodičů. Slabé nacistické umění často zobrazovalo nahé tělo, avšak bez 

jakýchkoli nedostatků. Akty pak vyznívaly zároveň „svatouškovsky asexuálně a (v odbor-

ném smyslu slova) pornograficky, protože vykazovali dokonalost kýžené fantazie.“70 

 

Odkazy k sakrálnímu umění ve vyobrazeních vůdce nebyly vyžívány náhodně. Německé 

nakladatelství Hoheneichen považuje nedokončenou knihu Dietricha Eckarta Bolševismus 

od Mojžíše po Lenina: rozhovor mezi Adolfem Hitlerem a mnou o židovské otázce  

za významné dílo, které dosvědčuje křesťanské zaměření národního hnutí.71 Německý 

novinář a politik a jeden z prvních členů nacistické strany, Dietrich Eckart, v něm zachytil 

Hitlerovy názory na rozdílnost židovské a německé víry: „Celý Starý zákon tím je pro-

stoupen,“ začal opět. „Tobě totiž neříkám nic nového, ale lidé si to musí sami co možná 

nejčastěji uvědomovat, aby mohli vyvrátit ty žvásty farizejů. Vlastně by měla již stačit 

Kniha Jozue. Je to vyprávění o nepřetržitých hromadných vraždách, o zvířecké krutosti,  

o nestoudné loupeživosti a chladnokrevné lsti. Zkrátka učiněné peklo! A to vše se děje  

ve jménu Jehovy, z jeho výslovné vůle!“ (...) Řekl, že „mu už stačilo betlémské vraždění 

dítek.“ Odpověděl jsem, že „to byl tentýž příběh, jako s egyptskými prvorozenci. Jenomže  

v tomto případě dal příkaz sám Jehova, tedy, jak se přiznává, šlo o náboženský akt,  

tzn. rituální vraždu největšího rozsahu.“ Odvětil, že „nic neprozrazuje špatné svědomí Židů 

zřetelněji než jejich anonymní drzé tvrzení, že nikdy neobětovali lidi. Celý Starý zákon  

je toho plný! Většina poprav se děje ve jménu Jehovy. (...) Přisvědčil jsem mu: „U nás  

by tuto strašnou zkušenost neudělali. Nevraždíme, nejméně pak naši vlastní krev (...)  

O vládu se nerveme. Ale chceme německost, chceme pravé křesťanství, chceme pořádek  

a slušnost.“ 

 

Také symbol nacismu je spojen s náboženskou tradicí. Svastika je odpradávna využívána 

mnoha kulturami celého světa. Obecně byl tento znak považován za symbol štěstí nebo 

slunce a byl hojně využíván jako náboženský symbol i dekorativní prvek. Pro hinduismus  
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je svastika výjimečně svatým symbolem, značí slunečního boha Súrij, levotočivá  

a pravotočivá svastika pak jednotlivé formy boha Brahmy. V buddhismu přestavuje 

svastika znamení Buddhy a symbol harmonie. V křesťanství dříve svastika vyjadřovala 

vítězství Ježíše Krista nad smrtí. Pravotočivou svastiku si na počátku 20. století do svého 

znaku zvolilo nacistické hnutí, které ji považovalo za starý árijský symbol, a od té doby 

v západní kultuře tento znak asociuje téměř výhradně symbol nacismu. 

 

Adolf Hitler ve svých legendárních proslovech, zachycených mimo jiné v Triumfu vůle, 

používal výrazná dynamická gesta a bojovná jednoduchá hesla. Jednoduše čitelná 

symbolika byla důležitou strategií nacistické propagace. Jeho projevy byly dokonale 

organizované, působivé a svou velkolepostí připomínaly náboženské slavnosti. Vyobrazení 

Adolfa Hitlera v bojovném postavení s praporem evokuje vyobrazení Nanebevstoupení 

Ježíše Krista tak, jak ho vyobrazil barokní malíř Peter Paul Rubens. Říšská orlice nad 

Hitlerovou hlavou pak může připomínat holubici, křesťanský symbol Ducha svatého. 

 

Komunistický režim kladl velký důraz na propagandu a umění neslo výhradně politické 

sdělení. Ruská umělecká avantgarda se ztotožnila s komunistickou ideologií a přispěla tak 

k rozvoji sovětské propagandy. Totalitní ikonografie prodělala na konci 20. a počátku  

30. let proměnu. Monumentální postavy dělníků oslavujících proletariát byly zredukovány 

na anonymní dav, který sloužil jako pozadí k ozdobě vůdce, jež dostal svým nadlidským 

měřítkem podobu sekulárního boha.72 Komunistická ideologie hlásala myšlenku rovnosti 

v obecném slova smyslu a odmítala třídní dělení. To způsobilo, že dílčí složky sociálního 

modelu omezily svou subjektivitu na pouhý podíl na celkovém fungování systému jako 

celku. Tato jednorodost založená na „rovnosti“ paradoxně vyžadovala přísné hierarchické 

uspořádání a byla tak pyramidálně odstupňována až k jedinému bodu, v němž vrcho- 

lila naprostým ztotožněním systému s jedinou osobou – vůdcem. Socialistická kultura  

se musela vypořádat s obrazem vůdce v poměru k obyčejným občanům, ale tento pohled 

byl dvojí. Vůdce byl pojímán jako jeden z mnohých a zároveň byl postaven nad nimi. 

Vladimír Macura v knize Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře) dokazuje tento 

dvojznačný princip na osobě Stalina. Ten byl označován za výjimečnou osobnost, přičemž 

kategorie výjimečnosti byla brána jako typická pro celý svět socialismu. Neměla by tedy 
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 výstava Plakát v souboji ideologií 1914-2014, DOX, 2014. Kurátor výstavy: Jaroslav Anděl. 
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Stalina vydělovat, ale naopak sbližovat s ostatními. Jestliže byl však vůdce (Lenin, Stalin, 

Gottwald) „jako my“, „jeden z nás“, byl tento atribut vnímán vlastně jako nadpřirozený, 

zázračný (tak velký Vůdce a přitom jeden z nás). Jeho lidskost nebyla rovna lidskosti 

řadových občanů. O vůdci se poté mluvilo jako o „nejlidštějším z lidí“. Atribut, který  

by ho měl lidem přibližovat, ho od něj naopak vzdaloval.73 Vůdcova přítomnost vedle 

řadových obyvatel byla jen metaforou, která ho přesunula do roviny mýtu a obdarovala 

ho božskými schopnostmi. Atribut „je jako my“ ho učinilo všudypřítomným, vševědoucím, 

vševidoucím. V 50. letech byly tyto přiřazené nadpřirozené vlastnosti brány za samo- 

zřejmou součást vůdcova obrazu, a tak byly vůdcovy portréty visící ve školách,  

na úřadech, v dílnách a ve světnicích zvěcněním onoho „je s námi“. Staly se symbolickým 

sakrálním předmětem, ikonou živého vůdce a hodnot, které ztělesňoval. Se Stalinem, 

Leninem i Gottwaldem se spojovaly také motivy světla (slunce, hvězda, jitřenka). Vůdce 

byl idolem, spasitelem, byl ztělesňován jako nejvyšší dobro, jako hodnota nesmrtelná  

a věčná.74 

 

  

                                                 
73

 MACURA, Vladimír. Šťastný věk: a jiné studie o socialis cké kultuře. Praha: Academia, 2008, 351 s. ISBN 978-802-0016-
690. 
74

 Macura, tamtéž. 
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(Ne)oplakávání Che Guevary 

 

„United Press International neúmyslně podpořil Guevarovu slávu, když vyslal do oběhu 

fotografii Guevarova mrtvého těla připomínající náboženské malby mrtvého Krista, čímž 

posílil Guevarovu identitu jako obětujícího se mučedníka.“75 

 

Fotografie mrtvého Che Guevary oblétla svět v úterý 10. října 1967 a měla sloužit 

především jako důkaz, že latinskoamerický revolucionář je skutečně mrtvý. Dle oficiálních 

zpráv byl Guevara zabit o dva dny dříve během konfliktu mezi členy bolivijské armády  

a partyzánskými silami poblíž vesnice Higueras na severní straně řeky Rio Grande. Jiné 

zdroje však tvrdí, že byl 9. října popraven na rozkaz bolivijského prezidenta tak, aby 

utržené rány vypadaly jako rány z boje. Oficiální snímek byl pořízen v městečku 

Vellegrande, v prádelně místní nemocnice. Guevarovo tělo bylo položeno na nosítkách, 

nosítka na betonovém žlabu a Guevara byl obklopen svými nepřáteli. Obavy z legendy, 

kterou kolem sebe Che vytvořil, mohou objasňovat způsob, jakým tito lidé nakládali s jeho 

tělem. Nejprve ho zbili a vystavili, poté ho pohřbili do anonymního hrobu na neznámém 

místě, odkud ho exhumovali, uřízli mu prsty pro případnou identifikaci a následně jeho 

ostatky zpopelnili. Che Guevarovo tělo se stalo pouhým veřejným, neosobním  

a zlomeným objektem demonstrace. Fotografie měla ukončit legendu „Che“, paradoxně 

však vytvořila ikonický obraz, který tuto legendu pouze posílil. John Berger si všiml 

zajímavých bezděčných podobností fotografie s Mantegnovým Mrtvým Kristem nebo 

Rembrandtovou Hodinou anatomie dr. Tulpa, které sepsal v eseji „Che“ Guevara. 

 

Berger tvrdí, že snímek mrtvého Che se vyznačuje velmi podobným kompozičním 

uspořádáním jako Rembrandtova malba z roku 1632. Místo profesora Tulpa zaujímá 

bolivijský plukovník v uniformě a dva muži nalevo od něj hledí na mrtvé tělo se stejnou 

intenzitou i stejným neosobním zaujetím jako dva profesorovi posluchači. Shoduje se také 

umístění mrtvoly ve vztahu k postavám stojícím nad ní a poklidný výraz tváře mrtvého 

muže. Berger připomíná, že také funkce obou obrazů byla obdobná. Obě zobrazení jsou 

objektivním zkoumáním mrtvých těl, „děláním příkladu z mrtvého“, ať už jako demon-

                                                 
75

 MARIEN, Mary Warner. Photography: a cultural history. New York: Harry N. Abrams, 2002, xv, 528 s. ISBN 08-109-
0559-0. 
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strace lékařského postupu nebo jako politické varování. Existují tisíce fotografií mrtvých  

a zmasakrovaných těl, zřídkakdy se však jedná o tak formální předvádění. Doktor Tulp 

demonstruje vazy v paži každého člověka, zatímco bolivijský plukovník demonstruje 

konečný osud partyzánského vůdce, který může být aplikován na každého partyzána 

v Latinské Americe.76 

 

Způsob, jakým byla zachycena mrtvola Che Guevary, asocioval Bergrovi také styl, jakým 

zobrazil italský renesanční malíř Mantegna mrtvého Krista. Tělo je zachyceno ze stejné 

výšky, Kristus z pohledu od chodidel, Guevara ze strany. Hlava je zdvižena ve stejném 

úhlu, ruce jsou ve stejné pozici, prsty jsou zkroucené v identickém gestu. Draperie 

pokrývající spodní část Kristova těla je zvrásněná stejným způsobem jako Guevarovy 

olivové, rozepnuté, krví nasáklé kalhoty. Ústa obou mužů jsou uvolněná, svaly ve tváři 

ochablé. Kristus má oči zavřené a obklopují ho dva truchlící. Guevara má oči otevřené  

a neobklopují ho žádní truchlící, pouze dva bolivijští důstojníci, americký agent, několik 

bolivijských vojáků a novináři. Berger předpokládá, že emoce, které v něm fotografie 

vzbudila, se mohou blížit těm, které zažívali renesanční věřící při pohledu na Mantegnovu 

malbu.77 Berger však jedním dechem dodává, že emocionální síla fotografie je poměrně 

krátkodobá a po opětovném prohlížení již nezažívá stejné emoce, neboť si uvědomuje,  

že Guevara nebyl Kristus. Pokud však znovu uvidí Mantegnův obraz, uvidí v něm tělo Che 

Guevary. Francesca Alfano Miglietti interpretuje renesanční pohled z výšky jako pohled 

z nebe, z ráje. Mantegna nás prý staví za chodidla mrtvého Krista, abychom byli svědky  

a spoluviníky nejznámějšího trestu smrti v západní historii. Upozorňuje také, že tělo, vlasy 

a rány Krista jsou nezvykle čisté a malíř se nejspíše snažil o anatomicky přesnou vědeckou 

vizi operačního stolu.78 

 

Che Guevara předpovídal, že při svém revolučním boji proti imperialismu a nesnesitelným 

životním podmínkám, ve kterých žijí dvě třetiny lidí na celém světě, pravděpodobně 

zemře, a tak vzájemné konotace mezi ním a Kristem můžeme vidět také ve vědomí 

nevyhnutelné smrti a sebeobětování. 
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 BERGER, John. The look of things: essays. New York: Viking Press, 1974c1971, 251 p. ISBN 06-704-3987-8. 
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 Berger, tamtéž. 
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 MIGLIETTI, Francesca Alfano. Extreme bodies: the use and abuse of the body in art. 1st ed. Milan: Skira, 2003, 254 p. 
ISBN 88-849-1379-9. 
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Jak píše Susan Sontag, esej o fotografii mrtvého Guevary je „rozsáhlým popiskem 

pokoušejícím se zpevnit politické asociace a morální význam fotografie, kterou Berger 

shledával až příliš esteticky uspokojující, příliš ikonograficky sugestivní. (...) Podmanivost 

oné fotografie je částečně odvozena z toho, co z hlediska kompozice sdílí s těmito 

malbami. Sama míra její nezapomenutelnosti vlastně naznačuje, do jaké míry bude moci 

být zbavena politického obsahu a proměněna v nadčasový obraz.“ 79 

 

K sakrální tématice odkazují především fotografie mučedníků a trpících, kulturní transfery 

však můžeme nalézt i v jiných motivech. Snímek Martina Parra ze souboru One Day Trip 

(Jednodenní výlet) zachycuje britské zákazníky nakupující v bezcelní zóně ve francouzském 

městě Calais a připomínat nám může výjev Vyhnání kupců z chrámu80. Fotografie 

hodujících dětí Karla Cudlína ze série Cikáni nebo Parrův „bufetový“ snímek ze souboru 

The Last Resort (Poslední letovisko) zase vizuálně evokuje biblický námět Poslední večeře. 

A když jedli, řekl: Amen pravím vám, že jeden z vás mne zradí.81 

 

Nejčastěji interpretovanými jsou ovšem motivy Snímání82, Oplakávání83 a Piety84, které  

se v dokumentární, reportážní, a především válečné fotografii objevují velmi často  
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 SONTAG, Susan. O fotografii. V Praze: Paseka, 2002, 181 s. ISBN 80-718-5471-9. 
80

 Námět Vyhnání kupců z chrámu bývá vyobrazován v chrámových předsíních a naznačuje, že věřící vstupující do svaty-
ně se nemají zaobírat věcmi světskými, ale věcmi duchovními. 
81

 Mat 26,21 
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 Ve sváteční sobotu nemohla mrtvá těla zůstat na kříži, a proto měli vojáci přerazit zmírajícím kosti a sejmout je z kříže. 
Když však přišli k Ježíši, zjistili, že už je mrtvý. Kosti mu nepřerazili, ale probodli mu kopím bok, ze kterého vyšla krev  
a voda. Večer přišel za Pilátem bohatý muž z Arimatie, Josef I., člen velerady a tajný učedník Kristův, a vyžádal si u Piláta 
Ježíšovo mrtvé tělo. Podle římských zákonů má právo na řádný pohřeb i odsouzenec na smrt, a proto Pilát přikázal 
Kristovo tělo vydat. Josef a Nikodém sňali Krista z kříže, zavinuli ho do lněného plátna, jak bylo u Židů zvykem, a poté  
ho uložili ho do nové hrobky v nedaleké zahradě. Podrobnosti o snímání Krista z kříže kanonická evangelia neuvádějí.  
Na byzantských freskách se vedle obou mužů objevuje také Panna Maria. Ve vrcholném středověku přibývají ještě  
sv. Jan Evangelista, tři Marie a vojáci. Josef na těchto vyobrazeních stojí na žebříku s plátnem v ruce a snímá tělo Krista 
z kříže, Nikodém vytrhává hřeby kleštěmi. Panna Maria se dotýká Kristova těla nebo pod tíhou smutku padá k zemi, 
Marie Magdaléna ji podpírá nebo líbá Kristovy nohy. K onomu plátnu se váže záhada tzv. Turínského plátna, na kterém  
se nachází zřetelný obraz mužského těla a tváře. Do této textilie mělo být údajně po sejmutí z kříže zabaleno Kristovo 
tělo, ale podle několika nezávislých vědeckých zkoumání pochází textilie ze 14. století a celá legenda je tedy 
pravděpodobně podvrhem. Důvody a metody vzniku tohoto otisku dodnes nejsou známy. Dle některých teorií je však 
Turínské plátno historicky prvním fotografickým negativem. 
83

 Oplakávání je devoční námět, který vznikl transformací námětu Kladení do hrobu. Zvyk oplakávat mrtvé byl známý již 
v antice a najdeme ho i ve Starém zákoně (oplakávání Jákoba). Kristovo tělo bylo po sejmutí z kříže položeno  
a pomazáno na tzv. kameni pomazání. Na východních vyobrazeních Maria objímá Krista rukou a líbá ho na tvář,  
na západních vyobrazeních se postupně Kristovo tělo přesunuje do klína truchlící Panny Maria. 
84

 Pieta je jedním z nejčastějších námětů vrcholného a pozdního středověku a prošla autonomním vývojem. Kristovo 
tělo bylo po sejmutí z kříže položeno do klína matky (odkaz na to, že byl Kristus jako dítě z Mariina klína zrozen a nyní  
se do něj opět navrací). Rozlišujeme tzv. vertikální typ piety a tzv. horizontální typ piety, ve kterém tvoří Kristovo  
a Mariino tělo imaginární kříž. 
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a mnohdy získávají hlavní ceny ve fotografických soutěžích. Válečné snímky s odkazy 

k sakrálním výjevům dokáží vzbuzovat hluboké emoce a formálně svatořečit oběti násilí. 

 

Konkrétní odkaz k výjevu Snímání najdeme například ve snímku Jamese Nachtweye z roku 

1984, který zachycuje smrtelně zraněného vojáka s pažemi roztaženými do stran, 

neseného svými druhy z nikaraguiské džungle zpět do tábora. Známý americký 

fotožurnalista a válečný fotograf tento výjev pravděpodobně neinscenoval, ale využil 

nastalé kompozice, do které se postavy v přírodě náhodně sestavily a na jejímž základě 

vznikl dojem výjevu snímání, který si však autor patrně uvědomoval. Nachtweyova 

fotografie připomíná obraz Snímání Ježíše Krista z kříže holandského malíře Rembrandta, 

jehož dílo je hluboce náboženské. Zajímavé však je, že dodnes s jistotou nevíme, jaké 

náboženství Rembrandt vyznával. Víme pouze, že dychtil vytvořit malbu, která  

by vystihovala biblickou tragédii v celé její tragické velikosti. Malířstvím žil celou svou 

bytostí a často se zpodobňoval ve svých obrazech. Znázornil se asi v padesáti dílech,  

a to v roli ukřižovaného, jako pomocník Samsona, vznešený pán, trpitel i ztroskotanec.85 

 

V Raffaelově ztvárnění stejného výjevu z roku 1507, v němž si autor vypůjčil Kristovu 

podobu z Michelangelovy Piety86, můžeme najít vizuální podobnost s fotografií Brenta 

Stirtona, která vznikla přesně o pět set let později. Stirtonův snímek zachycuje správce 

národního parku Virunga nesoucí obrovské mrtvé tělo gorily horské na improvizovaných 

nosítkách. Na světě žije pouze 700 goril horských, z toho 200 právě v parku Virunga  

ve východní části Demokratické republiky Kongo. Gorila Senkwekwe se však stala  

už nejméně desátou obětí střelců, kteří v parku z neznámého důvodu zabíjejí gorily včetně 

mláďat a těhotných samic. Zřejmě se přitom nejedná o práci pytláků, neboť těla goril 

zůstávají nedotčená. Záhadné okolnosti vražd goril mohou mít politický původ spojený 

s místním ilegálním uhelným průmyslem, který se dostal s přírodní rezervací do konfliktu. 

Kvůli sporu bylo zavražděno již více než sto správců. Tři měsíce po pořízení této fotografie 

obsadili rebelové centrálu virungského národního parku a 50 správců bylo nuceno 

uprchnout, a zanechat tak gorily bez ochrany.87 
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Na námět Oplakávání odkazuje jeden z ikonických snímků druhé světové války, Hoře 

Dmitrije Baltermanca. Sovětský fotograf pracoval jako korespondent deníku Izvestia  

na jižních frontách a mezinárodní věhlas si získal zveřejněním snímku Hoře a reportáže  

o objevení a otevření masového hrobu v Kerči v roce 1942.88 Emotivní výjev zachycuje 

ženy, které po masakru v Kerči hledají na bitvou rozoraném poli své muže a syny, přičemž 

jedna z nich svého milovaného právě poznala v jednom z mrtvých těl. Až mnoho let  

po zveřejnění snímku se zjistilo, že autor dramatickému vyznění fotografie dopomohl 

v temné komoře. Obloha na původním snímku byla bílá a nezajímavá, a proto  

se Baltermanc rozhodl přidat těžká černá mračna. Zvýraznění oblohy, tedy motivu nebes, 

vyvolávalo představu, že „za nimi něco je,“ a fotografové proto tuto techniku často 

využívali. Dmitrij Baltermanc tak vytvořil jednu z prvních manipulovaných fotografii 

v historii tohoto média. 

 

S podobnou manipulací se setkáváme také v československém prostředí. V roce 1945 

vytvořil Tibor Honty reportážní cyklus z květnového osvobození Prahy Rudou armádou  

a zásadní fotografii Padl v posledních vteřinách války. Snímek byl pořízen 10. května 1945 

v Praze u Rudolfina na dnešním Palachově náměstí a zachycuje pohřeb tří padlých 

Rudoarmějců. Obraz se stal symbolem osvobození Prahy Rudou armádou a přátelství 

Československa se Sovětským svazem. Ve východním bloku byla fotografie často 

publikována, a protože o ni byl velký zájem, o zobrazeném výjevu se podařilo shromáždit 

detailní informace. Padlý voják na snímku byl plukovníkem 208. dvinské motorizované 

dělostřelecké brigády Georgij Ivanovič Sacharov, který ve skutečnosti nepadl v Praze,  

ale v Hrotovicích u Třebíče na Moravě, odkud byl svými kamarády do Prahy převezen.  

Nad rakví s květinami se sklání mladá žena Marina Ivanovna. V pravé části snímku drží 

kapitán Livšice medaili pro padlého, muž s šátkem přes obličej je kapitán Vladimír 

Beljackij. Honty však nebyl zcela spokojen s kompozicí a světelným vyzněním fotografie,  

a snímek podrobil následné postprodukci v temné komoře. Ze snímku vytvořil výřez  

a pomocí postupné expozice a nadržování zásadně změnil světelné poměry scény 

zachycené na fotografii. Celý výjev ponořil do tmy, i když je z negativu patrné, že snímek 

byl pořízen za denního světla. Novým výřezem pak vznikla kruhová kompozice, kterou 
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tvoří vystupující postavy. Celá scéna tak dostala ikonický charakter a „vznikla tak jakási 

moderní obdoba symbolu anděla žalu, lkajícího nad zmařeným životem.“89 Silnému 

vyznění fotografie napomáhají také emoce ve tvářích účastníků tryzny. Kontrastní 

zpracování fotografie doplňuje kontrast zármutku truchlících, který je v protikladu  

ke klidnému a vyrovnanému výrazu mrtvého vojáka.90 Můžeme cítit upřímnou poctu, již 

chtěl Honty vyjádřit padlému Rudoarmějci, kterého na snímku v podstatě heroizoval. 

 

Manipulace fotografií však nemusí probíhat pouze v temné komoře. Jak připomínají Filip  

a Alena Lábovi v knize Soumrak fotožurnalismu, k nejspornějším metodám manipulace 

patří inscenování záběru, tzv. nahrávky, tedy záměrné úpravy fotografované skutečnosti 

ještě před fotografováním. Tyto manipulace jsou mnohem závažnější, neboť jsou téměř 

neprokazatelné. „Problém je, že tento druh režírování fotograf nepřizná a fotografii 

vydává za autentickou. Toto konstruování reportážních nebo dokumentárních fotografií  

je o to spornější, že jejich příčinou mohou být prosté kompoziční zřetele, ale stejně tak 

vědomá snaha fotografa podsouvat zobrazované události tendenční charakter. Hranice, 

kam až fotograf může při přípravě záběru zajít, se těžko vymezuje. Obecně platí, že  

by fotograf do snímané situace neměl přímo zasahovat, neměl by fotografovaným říkat, 

aby kvůli fotografování „něco udělali nějak“. Podle názoru fotografa Pavla Štechy není 

požadavek na nezasahování do fotografované scény nijak banální zejména v novinářské 

fotografii, protože jinak se může stát, že jednou určitě někdo řekne: Zastřelte mi toho 

člověka, já to potřebuju, abych vyhrál World Press Photo!“91 

 

Inscenování scény pro fotografii má tradici v celé historii fotografie. Jedním z nejstarších 

případů inscenace snímku, vydávaného za reportážní, byla fotografie Údolí smrti prvního 

válečného fotografa Rogera Fentona, který v roce 1855 dokumentoval Krymskou válku. 

Protože mu však těžkopádná technika a dlouhé expoziční časy neumožňovaly pořizovat 

snímky boje a britská vláda mu zakázala zachycovat mrtvé a zraněné, skládala se jeho 

reportáž spíše ze zátiší a hraných skupinových portrétů. Fotografie Údolí smrti zachycuje 

širokou cestu posetou dělovými koulemi a vznikla na památku masakru šesti set britských 
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vojáků, kteří byli na planině Balaklava rok před tím ze zálohy přepadeni a zabiti. Susan 

Sontag o snímku prohlásila, že je „podobiznou smrti bez mrtvých“ a jeho název „evokuje 

útěchu biblického žalmisty i katastrofu z předcházejícího října“.92 Jak se však později 

ukázalo, kanonický snímek rané válečné fotografie vznikl ve dvou variantách. Na první 

z nich byly dělové koule vyskládány na levé straně cesty, zatímco na druhé jsou efektně 

rozházeny po celém záběru. Mathew Brady a jeho zaměstanci Alexander Gardner  

a Timothy O´Sullivan využívali inscenaci zase během americké občanské války. Snad pro 

dosažení působivější kompozice přemisťovali těla mrtvých vojáků Unie a Konfederace  

po rozrytém válečném poli u Gettysburgu a Antietamu. Brady inscenoval také výjev  

ze snímku Domov povstaleckého ostrostřelce, Gettysburg. Oním „ostrostřelcem“ byl 

řadový voják Konfederace přenesený z bojiště, kde padl, na „fotogeničtější“ místo. Jako 

rekvizitu opřel Gardner o barikádu vedle mrtvého těla pušku, která ale byla pouze běžnou 

zbraní pěšáka, a nikoli speciální pušku ostrostřelce. „Gardner to buďto nevěděl, nebo  

mu to bylo jedno.“93 Pochybnosti o autentičnosti obrazu vyvolala také slavná fotografie 

padajícího republikána Roberta Capy ze španělské občanské války, kterou Capa údajně 

vytvořil naslepo ze zákopu. Joe Rosentahl vytvořil v únoru 1945 fotografii Vztyčování 

americké vlajky v Iwo Jima, která získala Pulitzerovu cenu. Scéna se však ve skutečnosti 

odehrála o den dříve, ale na jiném místě a s menší vlajkou, a proto bylo nutné akci 

s příhodnějšími rekvizitami pro fotoaparát zopakovat. Stejnou rekonstrukci události 

vytvořil Jevgenij Chalděj, který pořídil snímek Vztyčování sovětské vlajky nad Říšským 

sněmem v květnu 1945, možná jako reakci na Rosentahlův snímek. Chalděj fotografii 

inscenoval a musel do ní zasáhnout i postprodukčně. Jeden z vojáků měl totiž na ruce 

několik ukradených hodinek, což bylo pro dobrou image vojáka Sovětského svazu 

nepřijatelné. 

 

Susan Sontag se domnívá, že teprve od vietnamské války je prakticky jisté, že žádná  

z notoricky známých fotografií není uměle zinscenovaná, což má prý pro morální autoritu 

těchto obrazů naprosto zásadní význam. To, že se od Vietnamu objevilo tak málo 

aranžovaných válečných fotografií, svědčí podle Sontag o vyšším standardu novinářské 

poctivosti, který se od fotografů vyžaduje a který je částečně dán konkurencí televizních 
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kamer. Praxe inscenování dramatických zpravodajských fotografií se prý pomalu stává 

ztraceným uměním minulosti. S tímto tvrzením však nemůžeme úplně souhlasit. I dnes 

známe případy úmyslně inscenovaných fotografií. Fotografové, hnáni touhou po co nej-

emotivnější a nejvytříbenější fotografii, vytváří množství variací snímku, které už však 

nejsou autentickým zachycením události odehrávající se před fotografickým objektivem. 

Také Alena a Filip Lábovi upozorňují, že inscenování fotografií z válečných konfliktů  

se v současnosti stalo normálním pracovním postupem. Za eticky závažnější formu 

manipulace pak hodnotí inscenování scén pro fotoaparát samotnými účastníky konfliktu  

a jako příklad uvádějí skandál Reutersgate a „divadelní výstupy“, které pro média sehráli 

příslušníci Hizballáhu během izraelsko-libanonského konfliktu.94 Na nalezeném video 

záznamu můžeme například pozorovat, jak byla režírována scéna nakládání těla mrtvého 

chlapce do sanitky. Akce byla několikrát zopakována, chlapec položen na zem a opět 

přenesen na nosítka. Jeden z pomocníků si pro druhou „klapku“ nasadil helmu, jiný pak 

nastavoval chlapcovu tvář směrem k objektivu. Celý výjev se odehrával za režisérských 

povelů „Pořád toč.“nebo „Musíme udělat lepší snímek.“. 

 

Aféru Reutersgate odstartovala fotografie Adnana Hajje z roku 2006. Snímek zachycuje 

budovy Bejrútu zahalené do černého kouře, v němž jsou však viditelně rozeznatelné stopy 

klonovacího razítka z Photoshopu. Agentura Reuters, pro kterou Hajj fotografoval jako 

tzv. stringer, se omluvila a fotografii okamžitě stáhla. Snímek však vyvolal zvědavost 

bloggerů, kteří začali zkoumat i další fotografie tohoto autora. Ukázalo se, že naklonovaný 

kouř nebyl jediným Hajjovým podvodem, a Reuters s ním proto ihned rozvázala pracovní 

kontakt a odstranila jeho fotografie ze své databáze. Agentury zaměstnávají stringery, 

neboli místní fotografy se znalostí jazyka a kulturních zvyklostí, na místech, kam nemohou 

poslat vlastní fotografy, kvůli znalostem místních poměrů, nebo z finančních důvodů. Pro 

stringery platí stejné zásady jako pro interní fotografy a je po nich vyžadována zejména 

nestrannost, což však není pro nevyhnutelnou příslušnost k národu nebo víře vždy 

snadné. Lidé jsou si navíc vědomi síly mediálního obrazu a dokáží s ním dovedně pracovat, 

využívat práce stringerů a hrát pro ně, jak to dělá například Hizballáh. Etickou otázku, zda 

zveřejňovat fotografie, které vznikly „pro fotoaparát“, řeší jednotlivé agentury různě. New 
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York Times je nepublikuje vůbec, Associated Press publikuje ty snímky, na kterých lidé 

spontánně změnili scénu před objektivem, ale fotograf do nich sám nijak nezasáhl.95 

 

Inscenovány byly také fotografie Wojciecha Grzedzinski zachycující muže oplakávajícího 

svého bratra po bombardování města. V roce 2008 snímek vyhrál 3. místo v soutěži Spot 

News Stories, později se ovšem objevily další varianty stejného pietního námětu. Z dalších 

záběrů se dozvídáme, že tělo bylo přemisťováno a později do záběru přibyla žlutá 

drapérie. Nalezená série fotografií tak byla důkazem, že scéna byla aranžována  

a režírována pro kameru a nejpovedenější snímek byl poté vydáván za autentický. 

 

Pokud získáme dojem, že manipulace dokumentárních a reportážních fotografií je spíše 

záležitostí historie, může to být způsobeno tím, že značnému množství současných 

válečných fotografií nevěnujeme tolik pozornosti jako fotografiím, jež se staly ikonami 

dnes již historických událostí. Naděje, že podvrh bude odhalen, však v dnešní digitální éře 

fotografie a masového rozšíření fotoaparátu vzrostla, neboť je čím dál pravděpodobnější, 

že stejnou scénu vyfotografoval také někdo jiný. Otázkou zůstává motivace autora. 

Opravdu nám chtěl zprostředkovat ten nejemotivnější obraz, nebo jen toužil vyhrát 

nějaké z prestižních ocenění, která se na poli válečné fotografie udělují? Odpustili bychom 

mu to? A potřebujeme to vůbec vědět? 

 

Emocionální sílu fotografií s námětem Piety nebo Oplakávání dokazuje hodnocení 

nejznámější fotografické soutěže dokumentárních a reportážních fotografií World Press 

Photo. V roce 1964 získala hlavní cenu WPP McCullinova fotografie turecké ženy truchlící 

za mrtvého manžela, který se stal obětí turecko-řecké války. V roce 1983 obdržel toto 

ocenění Mustafa Bozdemir za fotografii ženy, která pláče nad svými pěti mrtvými dětmi, 

jež zemětřesení pohřbilo za živa, zatímco ona a její manžel dojili krávy. Vítězem WPP 

v roce 1990 se stal Georges Merillon, který pořídil snímek rodiny a sousedů ve vypjatém 

smutku nad smrtí Elshani Nashima zabitého během protestů proti rozhodnutí jugoslávské 

vlády zrušit autonomii Kosova.96 V roce 2010 byl oceněn snímek Altafa Qadria, který 

zobrazoval sestru Feroze Ahmada Malika, naříkající a držící se postele, na které lidé nesou 

jejího bratra k pohřbu. Feroz byl jedním ze dvou lidí zabitých indickou policií a členy 
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ilegální armády, kteří náhodně stříleli na městském tržišti. Vítěznou fotografii roku 2011 

pořídil Samuel Aranda v Jemenu, kde zachytil zahalenou muslimskou matku držící svého 

trpícího osmnáctiletého syna Zayeda v náručí poté, co byl zasažen slzným plynem  

na demonstraci mířené proti dlouhé autoritářské vládě jemenského prezidenta. Fatima al-

Qaws se sama zapojila do protirežimního odboje, během kterého bylo zabito nejméně  

12 lidí. Svého syna našla žena ležet v kómatu mezi zraněnými v mešitě, jež byla využívána 

jako provizorní nemocnice.97 Všechny zmíněné fotografie vyhrály hlavní cenu WPP,  

s výjimkou snímku Altafa Qadria, který získal „pouze“ první cenu v kategorii People  

in the News, neboť hlavní cenu v tomto roce obdržela Jodi Bieber za fotografii znetvořené 

afghánské dívky. 

 

Emotivně vypjaté snímky plné nářku mohou působit až teatrálně ve srovnání s velmi 

poklidným a vyrovnaným smutkem, se kterým se setkáme na fotografické pietě Williama 

Eugena Smitha.98 V 60. letech 20. století vytvořil americký fotograf dokumentární cyklus 

z rybářského městečka Minamata na západním pobřeží ostrova Kyushu na jihu Japonska. 

V roce 1907 přesvědčila rada místních starších společnost Chisso, aby v Minamatě 

postavila chemickou továrnu. Ve 30. letech začal podnik vyrábět acetaldehydy a jako 

katalyzátor při výrobě využíval rtuť, kterou skrz odpadní trubice tajně vypouštěl  

do minamatského zálivu a pomalu tak trávil vodu, potravní řetězec i obyvatele Minamaty. 

První oběť  neznámé nemoci, která později dostala název Minamata Disease, hospitovali  

v minamatské nemocnici Chisso’s Factory Hospital v roce 1956. Nevysvětlitelná nemoc 

centrálního systému způsobovala degeneraci a zakrňování nervového systému. Prvními 

příznaky bylo brnění a znecitlivění rtů a končetin, poté byly vážně poškozeny motorické 

funkce. V extrémních případech oběti upadly do bezvědomí, často nekontrolovatelně 

křičely a měly velké bolesti. Provedené pitvy obětí prokázaly, že „minamatskou nemoc“ 

měla na svědomí rtuť, která rozežírala buňky mozku zevnitř a dokázala proniknout také  

do placenty zdánlivě zdravé matky. Nemoc propukla náhle u zdravých dětí i dospělých, 

stejnými symptomy často trpěli sourozenci, rodiny nebo sousedé. Chisso dlouho odmítala 

přijmout zodpovědnost za minamatskou tragédii. Až po vynesení rozsudku v roce 1973,  

k nemuž dopomohla mimo jiné Smithova fotografická reportáž, vyplatila společnost 
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postiženým obyvatelům odškodné. Odhaduje se, že na následky „minamatské nemoci“ 

zemřelo nebo bylo nevyléčitelně zmrzačeno 10 000 obyvatel Minamaty a okolních měst. 

Jednou z obětí se stala Tomoko Uemura, která se narodila v roce 1956 a nemocí byla 

postižena již před narozením.99 Smithova fotografie zachycuje matku láskyplně držící své 

postižené dítě v náručí. Scéna získává sakrální charakter především dynamickým 

nasvícením, který ještě podtrhuje výrazný motiv piety. Tichým, vyrovnaným,  

až transcendentálním truchlením se vyznačuje také Smithova fotografie Wake (Smuteční 

shromáždění) z cyklu Španělská vesnice. Smith se zde snažil zachytit nevyspělou komunitu 

zemědělců, kteří bojovali s nehostinnou zemí, aby zde mohli žít svým způsobem života, 

avšak byli stále více ohrožováni realitou současnosti. Susan Sontag vysvětluje působení 

Smithových fotografií v knize O fotografii: „I ten nejsoucitnější fotožurnalismus je nucen 

uspokojovat dva druhy očekávání zároveň – jak ten vyvstávající z našeho do značné míry 

surrealistického způsobu vnímání všech fotografií, tak i onen stvořený z víry, že některé 

fotografie nám přinášejí pravdivé a důležité informace o světě. Snímky, které pořídil  

W. Eugene Smith na konci šedesátých let v japonské rybářské vesnici Minamata, kde byla 

většina obyvatel zmrzačena a pomalu umírala v důsledku otravy rtutí, nás dojímají, 

protože dokumentují utrpení, které v nás probouzí rozhořčení – a zároveň, jako jedinečné 

obrazy utrpení, jež vyhovují surrealistickým normám krásy, nás oné tragédii oddalují. 

Smithova fotografie umírajícího dítěte svíjejícího se v matčině náručí je Pietou tohoto 

světa plného obětí pohrom, který Artaud pokládá za pravé téma moderní dramaturgie; 

celá řada fotografií je možným obrazem pro jeho „divadlo krutosti“. 
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Krásné madony 

 

Madona100 představuje v katolických i ortodoxních církvích ztělesnění ctnosti, spravedl-

nosti, oddanosti, pokory, čistoty a lásky. V celé historii křesťanství byla inspirací pro 

umělce i prosté věřící, kteří ji považují za ochránkyni a pomocnici křesťanů  

a nejbližší prostřednici s Bohem.101 Mariánská ikonografie102 je v dějinách umění 

používána od dob raného křesťanství a ortodoxní víra dokonce vytvořila vzorník 

základních kanonizovaných typů vyobrazení Madony, podle kterého umělci měli pracovat. 

Dle nejznámější „technologické“ příručky ortodoxie, Knihy athoské, měla být Madona 

zobrazována „ve středním věku, tři lokty vysoká, barvy pšenice, se žlutými krásnými vlasy  

a žlutýma očima, velkým obočím, středním nosem, s dlouhýma rukama a protáhlými prsty, 

v krásném oděvu, pokorném, nepatrném, ne však nedbalém, v přirozených barvách.“103 

 

Projevem úcty k Panně Marii se stal tzv. mariánský kult a z něj odvozená mariologie.104 

V raném křesťanství se mariánský kult rozvíjel intenzivně především v místech, kde 

původně převládal antický kult panenských bohyň.105 První autonomní vyobrazení Panny 

Marie s Kristem se objevily v první polovině 5. století a zobrazovaly trůnící Marii s Kristem 

posazeným frontálně v jejím klíně. V mariánské ikonografii se později ustálilo několik typů 

                                                 
100

 Madona je zobrazení Panny Marie samotné nebo s Ježíškem. O Panně Marii se dozvídáme se zejména z vyprávění  
o Kristově dětství v evangeliích Matouše a Lukáše, z líčení betlémské scény, útěku do Egypta a opětovném návratu,  
scén utrpení Krista na kříži a zmrtvýchvstání. Byla dcerou Jáchyma a Anny a pocházela z Nazaretu, kde jí také archanděl 
Gabriel zvěstoval „početí z Ducha svatého“. Zasnoubena byla s Josefem, tesařem z rodu Davidova. V evangeliích není 
zmínka o životě Marie před Zvěstováním a mlčí také o jejím skonu. Smrt a nanebevzetí však podrobně popisuje Zlatá 
legenda. Maria je zobrazována v červených šatech s modrým pláštěm, který může halit i její vlasy. Jméno Maria  
je odvozeno z egyptského „Marje“, neboli milovaná, či hebrejského Mirjam. V raném křesťanství také vznikla představa 
Panny Marie jako druhé Evy. Pozdrav archanděla Gabriela při Zvěstování byl některými církevními zástupci interpre-
tován jako přesmyčka: „Ave...“ – Eva. Ve středověku a novověku vznikly teologické spory ohledně Neposkvrněného 
početí Panny Marie a v roce 1854 proto bylo papežem Piem IX.prohlášeno dogmatem. Diskutovaným problémem byla 
na počátku křesťanství také teze, že Maria byla Pannou před, při i po porodu. \toto dogma bylo přijato v roce 553  
na ekumenickém koncilu v Konstantinopoli. 
101

 ROYT, Jan. Slovník biblické ikonografie. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2006. 
ISBN 978-802-4609-638. 
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 typy zobrazení Madony, většinou s Ježíšem 
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 Royt, tamtéž. 
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 výraz pro nauku zkoumající formy mariánské úcty a mariánského kultu. Již od raného období církve se setkáváme s 
přehnanými formami mariánské úcty a jejich kritikou. Protestantské církve se k mariánskému kultu od 16. století staví 
zdrženlivě a některé jeho aspekty odmítají. Hmotným projevem mariánského kultu se staly tzv. mariánské sloupy, 
později tzv. morové sloupy, stavěné jako poděkování za ústup moru a epidemií. 
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 CHODURA, Radko, Věra KLIMEŠOVÁ a Alois KŘIŠŤAN. Slovník pojmů sakrálního výtvarného umění. Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 2001, 102 s. ISBN 80-719-2530-6. 
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vyobrazení Madony.106 Psychické utrpení Panny Marie, které prožila pod křížem, 

zdůrazňuje typ Panny Marie Bolestné, či Sedmibolestné, se slzami a jedním nebo sedmi 

meči v srdci. Ve 13. století bylo její duševní utrpení upřednostňováno před tělesným 

utrpením světců, a Marie byla proto nazývána Královnou mučedníků. 

 

Zdá se, že jistou formu mariánského kultu využívají (pravděpodobně podvědomě) také 

dokumentární a reportážní fotografové. Jednu z novodobých madon vytvořila v roce 1936 

Dorothea Lange pro Farm Security Administration. Tato organizace byla založena roku 

1935 původně jako Resettlement Administration (Úřad pro přesidlování) a bojovala proti 

velké hospodářské krizi ve Spojených státech. Smyslem celého projektu bylo pomoci 

chudým farmářům a hospodářům při přesidlování do ekonomicky životaschopnějších 

oblastí nebo do oblasti průmyslu. FSA budovala tábory pro migranty, dodávala jim jídlo  

a případně finanční pomoc ve formě půjček. Hlavním cílem fotografické sekce FSA, jejíž 

hybnou osobností byl sociolog Roy Stryker, bylo vytvořit emotivní realistický sociologický 

dokument o situaci amerických obyvatel, pomocí kterého by bylo možné apelovat  

na zlepšení jejich podmínek. Fotografové také shromažďovali fotografické důkazy o dobře 

provedené práci organizace a ty posléze předávali tisku. Ačkoli se skupina FSA tvářila 

neutrálně, celý projekt měl ideologický charakter. Někteří odborníci prý dokonce přišli 

s názorem, že „organizování veřejného mínění skrz masová média praktikovaná FSA  

a dalšími programy má paralelu v aktivitách experimentální fotografie v raných letech 

Sovětského svazu“. Americké úřady se skutečně bály konotací se Sovětským svazem,  

a byly tudíž zdrženlivé při nazývání jejich snah propagandou. Preferovali proto slovo 

publicita.“107 Mary Warner Marien charakterizuje fotografy organizace FSA jako „dědice 

chápání dokumentární fotografie, která se obrací k emocionálně přesvědčivým, 

                                                 
106

 Patří mezi ně Immaculata (Neposkvrněná) s náměty Tota pulchra (Celá jsi Krásná) a Disputa (Panna Maria v kruhu 
andělů a světců). Typ Hodégétrie s početnými variantami, jehož základem je stojící nebo trůnící Maria v plášti se třemi 
hvězdami (symbolem toho, že Maria byla pannou před, při i po porodu) a žehnajícím Ježíškem sedícím na jejím levém 
boku. Varianta Platytery zobrazuje stojící Marii s rozpřaženýma rukama a medailonem na prsou, v němž je vyobrazena 
polopostava dvanáctiletého žehnajícího Krista. Kojící Maria (Maria lactans) je označována jako Galaktotrofúsy. 
Oblíbeným typem je Glykofilúsa („Něžně milující“) zobrazující Krista, který přikládá svoji tvář k tváři Marie. Variantou 
Glykofilúsy je Madona se „vzpírajícím se“ či „skotačícím“ Kristem, tzv. Pelagonétésa. Maria bez dítěte je pak označována 
jako Paraklésis. Ve vrcholném středověku dominuje typ Panny Marie jako Královny nebes s královskou korunou  
a žezlem, v severní Itálii byl oblíben námět Umilta (Panna Maria Pokorná), Madona sedící na zemi nebo rozkvetlé louce 
symbolizující vlastnosti Marie. Na přelomu 13. a 14. století pak vznikla řada devočních námětů, z nichž nejznámější  
je Pieta. Krásné madony jsou typem zobrazení Marie s Ježíškem vytvářených v českých zemích v období vrcholné gotiky. 
Malby a sochy mají lyrický půvab a jsou charakteristické formální dokonalostí, štíhlými a esovitě prohnutými postavami. 
107

 MARIEN, Mary Warner. Photography: a cultural history. Upper River Saddle, N.J.: Prentice Hall, 2002. ISBN 08-109-
0559-0. 
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stylizovaným znázorněním symbolických obrazů,“ a dodává, že „čím déle čelili tvrdé realitě 

svých obrazů, tím více inklinovali k evokaci náboženských zobrazení; a opravdu, některé 

fotografie, které se staly součástí americké historie, jako je Fleeing a Dust Storm Arthura 

Rothsteina nebo Migrující matka Dorothey Lange, vyvolávají biblické asociace kočování  

v poušti nebo Panny Marie s Ježíškem.“108 Ideový charakter tohoto ambiciózního 

kolektivního fotografického projektu, který se soustředil výhradně na „skupiny s nízkými 

příjmy“, popisuje také Susan Sontag: „Projekt FSA, formulovaný Strykerem jako obrazová 

dokumentace našich venkovských oblastí a problémů venkova, byl nestydatě 

propagandistický, přičemž Stryker školil svůj tým v přístupu, jaký má zaujímat vůči svému 

problémovému tématu. Záměrem projektu bylo ukázat cenu fotografovaných. Tím  

byl implicitně definován úhel pohledu: perspektiva středních tříd, které se chtěly 

přesvědčit, že chudí jsou vskutku chudí a že jsou přitom důstojní.“109 

 

Cíl projektu se změnil po vstupu Spojených států do 2. světové války, když se „kvůli novým 

požadavkům na morálku stali chudí příliš pochmurným námětem“.110 FSA se přetrans-

formovala do jiného sdružení, které mělo za úkol ukázat Ameriku v co nejlepším světle,  

a původní fotografie projektu FSA bylo přikázáno zničit, aby je komunistický režim nemohl 

použít k pošpinění kapitalismu.111 Nový program tak hlásal, že „je třeba okamžitě opatřit 

snímky mužů, žen a dětí, kteří vypadají, že opravdu věří ve Spojené státy. Sehnat lidi 

s trochou ducha. V našich řadách je příliš mnoho těch, kteří vykreslují Ameriku jako domov 

starců, jako by každý byl příliš starý na práci a příliš podvyživený, aby se staral, co se děje. 

(...) Zvláště potřebujeme mladé muže a ženy pracující v našich továrnách. (...) Ženy 

pracující v kuchyni či trhající na zahradě květiny. Více spokojeně vypadajících starých 

párů.“112 

 

Klíčovou fotografií, symbolizující hospodářskou krizi, a jednou ze základních ikon  

a značkou výstavy The Family of Man, byla Migrující matka Dorothey Lange. Lange měla 

silné sociální cítění a nejemotivnější přístup ze všech fotografů FSA, do které vstoupila 

v roce 1935. Měla silný smysl pro sociální spravedlnost a fotografii považovala za nástroj, 

                                                 
108

 Marien, tamtéž. 
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 SONTAG, Susan. O fotografii. Vyd. 1. V Praze: Paseka, 2002, 181 s. ISBN 80-718-5471-9. 
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který může odhalit nerovnost ve společnosti. Spolu se svým manželem, aktivistou  

a ekonomem Paulem Taylorem, soustředila svou pozornost na neutěšenou situaci 

migrujících farmářů. Později publikovala své fotografie v knize An American Exodus:  

A record of Human Erosion, jejíž název odkazuje na destruktivní sucho v jihozápadní 

Americe v polovině 30. let a migraci obyvatelstva, kterou způsobilo.113 Po pěti letech 

působení v organizacích R. A. a FSA pokračovala Lange ve fotografování sociálních 

nespravedlností. Společně s Taylorem například v roce 1942 vystoupili proti odsunu 

japonských Američanů do internačních táborů, když se proti nim v USA po útoku na Pearl 

Harbor zvedla vlna nenávisti. 

 

Migrující matka byla nepochybně nejoblíbenějším obrazem hospodářské krize a byla 

opakovaně rozesílána a publikována v médiích. I přesto se tento ikonický snímek nevyhnul 

kontroverzím. Konkrétní snímek totiž není jedinou fotografií této bezradné ženy, kterou 

Lange vytvořila. Dvaatřicetiletá Florence Thompson se svými dětmi uvízla na zamrzlém 

hráškovém poli mezi úrodou, kterou by ráda sklidila.114 Působivý snímek je však také 

jistou inscenací, neboť žena fotografce pózovala, zřejmě v naději v konkrétní pomoc, které 

se jí ale nedostalo. Susan Sontag se v eseji O fotografii zmiňuje o zákonité neobjektivnosti 

fotografií: „I tehdy, jsou-li fotografové zaujati především zrcadlením reality, jsou stále 

pronásledováni nevyslovenými požadavky vkusu a svědomí. Úžasně nadaní účastníci 

fotografického projektu FSA z konce 30. let (mezi jinými Walker Evans, Dorothea Lange, 

Ben Shahn, Russell Lee) pořídili desítky čelních záběrů svých pachtýřů, než byli spokojeni 

s tím, co zachytili – vyhraněný výraz tváře, který podporoval jejich vlastní představy o bídě, 

osvětlení, důstojnosti, struktuře, vykořisťování a symetrii. Protože rozhodují, jak má 

fotografie vypadat, protože dávají přednost jednomu snímku před druhým, uvalují 

fotografové na své náměty vždy nějaká pravidla. Přestože fotoaparát v jistém smyslu 

realitu zachycuje, nikoli jen interpretuje, jsou fotografie interpretací světa ve stejné míře 

jako malby a kresby. Ani tehdy, když je fotografování relativně nediskriminující, 

všeobecné, nebo se drží stranou, nezmenšuje se školometství celého podniku. Sama 
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pasivita – a všudypřítomnost – fotografického záznamu je „poselstvím“ fotografie, její 

agresí.“ 

 

Podobně ikonický snímek zachytil ve Španělsku v roce 1936 David Seymour, zvaný Chim. 

Žena na snímku, připomínající mariánský ikonografický typ Maria lactans (Kojící madona), 

hledí vzhůru k nebi a zdá se, že její výraz je plný obav a znepokojení. Fotografie asociuje 

dramatické okolnosti, ke kterým v roce 1936 ve Španělsku došlo, a proto si pohled ženy 

spojujeme s leteckými útoky, které byly v Evropě ve stejném roce poprvé použity jako 

válečná zbraň mající za cíl srovnat města se zemí. Při interpretaci využíváme znalostí, 

které o dané situaci a době máme. Ve skutečnosti však snímek vznikl čtyři měsíce 

předtím, než španělská občanská válka začala. Zobrazuje schůzi k rozdělování půdy a žena 

pravděpodobně pouze mhouří oči při pohledu proti slunci. „Paměť tak pozměnila obraz 

podle svých potřeb a z fotografie vytvořila ikonický snímek. Ne kvůli tomu, co popisuje (...), 

nýbrž kvůli událostem, k nimž mělo ve Španělsku brzy dojít. (...) Zanedlouho poté bylo nebe 

skutečně plné letadel, která shazovala bomby na chudé venkovany podobné těm, které 

vidíme na fotografii.“115 

 

V srpnu 1944 zaznamenal Robert Capa odvrácenou tvář osvobození od nacistické 

okupace, když zachytil scénu Vyvedení kolaborantky z Chartres, na které je francouzská 

žena s dítětem v náručí davem hnána ulicemi města. Euforie z konce války a touha  

po pomstě vyvolaly v osvobozených městech dychtivost vypořádat se se „zrádci“. Ženy 

podezřelé z kolaborace s Němci, nazývané les femmes tondues116, byly především 

prostitutky a Francouzky, které se dopustily tzv. horizontální kolaborace. Ušetřeny však 

nebyly ani ženy, které pracovaly jako sekretářky, servírky nebo prodavačky v německých 

podnicích nebo sloužily v německých rodinách.117 Po veřejném oholení hlavy, které mělo 

být symbolem odplaty a ponížení, byly tyto ženy lynčovány nebo převáženy na korbě 

nákladních vozů městem. Metoda holení hlav se u žen používala již ve středověku, 

obvykle jako trest za cizoložství. Žena měla být zbavena toho, co bylo pokládáno za její 

nejsvůdnější rys.118 Antony Beevor poukazuje na přítomnost „silného prvku zprostřed-
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kovaného erotismu mezi oholenými ženami a davem, i když trest, který na ženy uvalili, 

symbolizoval „desexualizaci“ jejich obětí. (...) Msta na ženách představuje formu odčinění 

za frustraci a pocitu bezmocnosti (impotence) mezi muži poníženými okupací jejich země. 

Jeden by mohl říci, že to byla analogie pro znásilnění vítězem.“119 Ladislava Chateau 

považuje lynčování za symbolickou odplatu a připomíná, že francouzské muže, kteří měli 

styk s německými ženami, žádný trest nepostihl: „Lynčování ve smyslu ostříhání dohola byl 

specifický trest, který byl určen výhradně ženám, byl nepochybně příkladem jejich nižšího, 

podřízeného postavení. Mužská sexualita zůstávala totiž nedotknutelná, byla jejich 

soukromou mužskou záležitostí, muži byli v tomto směru zcela svobodní; jen ženské tělo 

bylo chápáno jako vlastnictví, jako národní majetek, a proto muselo být degradováno. 

Lynčování a ponižování bezbranných žen a dívek v sobě obsahuje zvrácený sexuální prvek; 

lynčování nebylo trestem za sexuální vztah s nepřítelem, ale sexuálním trestem za styk  

s ním.“120 Zajímavou konotaci k holení ženských hlav můžeme nalézt v biblickém textu,  

v Prvním listu Korintským apoštola Pavla: Stejně tak každá žena, která se modlí nebo 

prorokuje s nezahalenou hlavou, dělá ostudu tomu, který je jí hlavou; je to úplně stejné, 

jako kdyby se oholila. Pokud se žena nechce zahalovat, pak ať se rovnou ostříhá. Pokud  

se ovšem stydí ostříhat nebo oholit, pak ať se tedy zahaluje. Muž si nemá zahalovat hlavu, 

neboť je obrazem a slávou Boží. Žena je ale slávou svého muže.121 

 

Tomuto trestu bez předchozího soudu bylo vystaveno nejméně 20 000 žen, skutečné číslo 

je ale pravděpodobně mnohem vyšší, neboť se předpokládá, že počet francouzských dětí 

počatých s vojáky wermachtu dosahuje až 80 000. Tyto mysoginní „odvety“ proběhly 

během osvobození také v Belgii, Itálii, Norsku a Nizozemí a zdokumentovalo je několik 

amatérských fotografů i válečných reportérů, kromě Roberta Capy například Lee Miller. 

Capův proslulý snímek je pro svou trojúhelníkovou kompozici a motiv matky s dítětem  

v náručí vnímán jako obraz „padlé madony“.  

 

Po zkušenostech s hrůzami 2. světové války vznikla touha po laskavých, „lidských“ 

obrazech. Váleční fotografové se projevovali zvýšenou senzibilitou vůči lidské bídě  
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a utrpení a citlivě zachycovali smutné následky války. Ilustrovaná periodika však brzy 

začala požadovat jiná témata. Aby si humanističtí fotografové udrželi svou nezávislost, 

založili v roce 1947 agenturu Magnum. Vedoucím představitelem skupiny byl Robert 

Capa, dalšími zakládajícími členy byli Henry C. Bresson, David Chim Seymour a George 

Roger. Fotografové byli zastánci Bressonova rozhodujícího okamžiku, vyznačovali  

se vysokými nároky na formální stránku obrazu, a ovlivnili tak podobu reportážní  

a dokumentární fotografie na další desetiletí. Agentura dodnes sdružuje dokumentární  

a reportážní fotografy po celém světě, zprostředkovává jim zakázky, poskytuje 

administrativní ochranu, svobodu a nezávislost, přičemž jim ponechává práva  

na fotografie a respektuje jejich vizi. 

 

V roce 1947 si zakládající členové agentury Magnum rozdělili odpovědnost za jednotlivá 

geografická území. Zatímco Capa se rozhodl zůstat flexibilní, připraven vydat se kamkoliv 

to bude naléhavě nutné, Henri Cartier-Bresson se zaměřil na Asii. Bressonův výběr měl 

pravděpodobně souvislost s indonéským původem jeho ženy Ratna Mohini, která 

pocházela z muslimské rodiny. Ratna se stala nepostradatelnou pomocnicí při pochopení 

kulturních, sociálních a politických kontextů místa, které Bresson fotografoval. Do Indie 

přijel Bresson v roce 1947 a v lednu 1948 zde pořídil poslední fotografie Gándího před 

jeho smrtí.122 

 

Henri Cartier-Bresson se po hrůzách druhé světové války snažil o optimistický, humani-

stický pohled na svět. Hrdinou jeho snímků se stal obyčejný člověk a jeho práce. 

Fotografie nesou hlubší poselství, neboť autor v nich projevuje především úctu k lidem. 

Bresson čerpal ze sakrálního umění a v obrazově vytříbených snímcích se odráží také jeho 

studium malířství. Sakrální odkaz můžeme nalézt například na snímku muslimských žen 

modlících se směrem k vycházejícímu slunci, který Bresson pořídil v Kašmíru v roce 1948. 

Přestože autor prosazoval přirozenou fotografii, nepracoval s bleskem, výřezem a snímky 

údajně nijak nemanipuloval, můžeme se setkat se dvěma verzemi jeho kašmírských žen, 

přičemž jedna z nich se může pyšnit výrazně dramatičtějšími oblaky, jak to známe 

z případu fotografie Hoře Dmitrije Baltermanca. 
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Ztělesněné Madony ovládly také současnou fotografii. Nejvýrazněji můžeme tento trend 

pozorovat na soutěži World Press Photo. Ať už se jedná o Bibi Aishu (World Press Photo  

of the Year 2010), Omayru Sánchez (World Press Photo of the Year 1985), nebo Madonu 

z Bentalha (World Press Photo of the Year, 1997), všechny ženy evokují odkaz ke 

křesťanské ikonografické tradici. 

 

Krátce po výbuchu sopky Nevado del Ruiz v severní Kolumbii pořídil fotograf Frank 

Fournier snímek mladé dívky Omayry Sánchez uvězeněné pod sutinami a bahnem, které 

zaplavilo město Armer a zabilo přes dvacet čtyři tisíc jeho obyvatel. Záchranáři se Omayru 

pokoušeli vysvobodit dva dny a tři noci, potřebná technika ale nedorazila včas  

a vyčerpaná dívka zemřela na selhání srdce. Fournier údajně poznal, že dívce nemůže 

pomoci, a chtěl tak alespoň podat svědectví o její bolesti. Nikdy však prý nepřestal 

pochybovat, zda bylo jeho rozhodnutí správné a zda zveřejněním jejího utrpení nesnížil 

jeho vážnost.123 Dívčina statečnost, důstojnost a pohled odrážející vědomí smrti vytvořily 

z Omayry novodobou ikonu. 

 

Soudního sporu se dočkal snímek alžírského fotografa Hocine Zaourara. Ten zachytil 

v roce 1997 scénu ženy plačící před nemocnicí, kam byly po masakru v Bentalhe odvezeni 

mrtví a zranění muži. Masové vraždění a bombové útoky dominují v životech místních 

obyvatel od té doby, co armáda v roce 1992anulovala výsledky voleb, ve kterých měla 

vyhrát muslimská fundamentalistická strana FIS. Konflikt si během pěti let vyžádal více 

než 60 000 životů.124 Snímek byl, prý v „aluzí na křesťanskou ikonografii“, byl pojmenován 

jako Madona z Bentalha a stal se symbolem alžírského konfliktu. Alžírské úřady však brzy 

zpochybnily autentičnost fotografie a deník Horizons obvinil fotografa, že scénu 

zaranžoval s cílem pošpinit obraz země. Sama „Madona“ pak pro pomluvu soudně 

napadla Zaourara i pobočku Agence France Presse v Alžírsku, pro kterou fotograf 

pracoval. Soudní proces zastavil až po čtyřech letech Nejvyšší alžírský soud.125 
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Snímek Jodi Bieber zachycuje osmnáctiletou afghánskou dívku Bibi Aishu, která byla 

znetvořená za útěk od svého manžela. Dvanáctiletá Bibi a její mladší sestra byly podle 

kmenového zvyku věnovány rodině tálibánského bojovníka, a když Bibi dosáhla puberty, 

byla za muže provdána. Kvůli násilnému chování ze strany nových příbuzných utekla 

zpátky do domu svých rodičů, za což měla být dle tálibánských zvyků přísně potrestána. 

V místní kultuře se o muži, který byl zostuzen svou ženou, říká, že „ztratil nos“. Když  

se tedy Aisha musela po pěti měsících ve vězení vrátit k manželovi, byla odvezena  

na horskou mýtinu a na nařízení vůdce Tálibánu jí byly „na oplátku“ uříznuty uši a nos. 

Dívku pak Tálibánci zanechali v horách, kde ji později našli pracovníci American aid, kteří  

ji ukryli v Kábulu a poskytli jí lékařskou i psychologickou pomoc. V roce 2010 byla Aisha 

převezena do Spojených států, kde se o ni starala organizace Women for Afghan Women 

a později pěstounská rodina a kde podstoupila chirurgickou rekonstrukci obličeje. Snímek 

Aishy se poprvé objevil na titulní straně magazínu Time v srpnu 2010 jako symbol 

tálibánského násilí, týrání a útisku afghánských žen. Porota World Press Photo později 

snímek zvolila fotografií roku, a to zejména kvůli jeho silné emotivní výpovědi o špatných 

podmínkách žen na celém světě. Fotografie se však opět neobešla bez kontroverzí. Soutěž 

byla obviněna z „vytržení dívky z politického kontextu a její znovuvytvoření jako 

depolitického objektu kontemplace“.126 Fotografie prý byla zrcadlem nastaveným médiím 

a informovala spíše o zájmech a vkusu západního konzumenta, než o Aishině životě.127 

Díra uprostřed dívčiny tváře vyvolává hrůzu, ale tento symbol dívčina utrpení a „ztracené 

krásy“ nepůsobí neesteticky, spíše ženu kanonizuje. Dekorativní draperie a nasvícení 

odkazuje na vyobrazení Panny Marie, a fotografie tak stojí na hranici mezi západní  

a orientální tradicí. 
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Napospas 

 

Potěšení z tragických výjevů připisuje Friedrich Schiller naší přirozenosti a příčinu této 

přirozené záliby v krutostech se snaží odhalit také Umberto Eco. V minulosti byly 

mimořádně ohavné zločiny připisovány spolčení nebo posednutí viníka ďáblem a tato 

představa mohla sloužit také jako částečné odůvodnění či ospravedlnění těchto krutostí. 

Eco připomíná, že obliba tragických podívaných byla přítomna po celou historii lidstva. 

Kromě fenoménu satanismu a čarodějnictví zmiňuje krvavé zápasy v římských 

amfiteátrech, Ovidiův popis satyra Marsya stahovaného zaživa z kůže poté, co prohrál  

v hudebním souboji s bohem Apollónem, nebo všeobecně oblíbené veřejné popravy. Náš 

dnešní dojem vlastní „civilizovanosti“ možná vyvolává fakt, že pohledy na obdobné scény 

nám kompenzují filmová plátna plná krvavých scén, které však zároveň nezneklidňují naše 

svědomí, protože nám jsou předkládány jako fikce.  

 

Na zakořeněnost zalíbení v násilnostech v lidské přirozenosti v 18. století poukazoval také 

Markýz de Sade, z jehož jména byl později odvozen název pro sexuální deviaci a který 

oslavoval využívání násilí (mimo jiné) jako filozofickou provokaci. Eco se odvolává také  

na osobnosti 20. století a zároveň uzavírá otázku záliby v mučení a krutostech jako 

výlučně lidskou záležitost. „Orwell nám připomíná, že mučení má dosud domovské právo 

v diktátorských režimech, Kafka hovoří o neustále přítomném metafyzickém násilí, jež  

se ostatně zjevně projevuje i dnes během konfliktů, kdy válčící strany ztrácejí veškerou 

lidskost. Při těchto praktikách už ďábel nehraje žádnou roli a nikdo už se jej ani nesnaží 

vyvolávat, aby ospravedlnil své chování. Záliba v krutosti napříště nese rysy výhradně  

a jedině lidské.“ 128 

 

I přes domnělou vyspělost společnosti posledních století se stále setkáváme  

s případy mimořádných násilností. Americká společnost se dodnes snaží postavit tváří 

v tvář ohavným zločinům, jež se odehrávaly v malých amerických městech od 90. let 19. 

století do 30. let 20. století. Za veřejného souhlasu se tu v obrovském měřítku rozmohlo 
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rasově motivované lynčování, během kterého bylo zavražděno několik tisíc obětí, 

především Afroameričanů. 

 

Během lynčů vznikala řada fotografií a mnoho z nich se dochovalo dodnes. Snímky však 

nesloužily jako pouhá dokumentace obětí. Byly to suvenýry, často skupinové portréty 

celého města, a z některých fotografií vznikaly dokonce pohlednice. K těmto obrazům  

se vyjadřuje Susan Sontag: „Fotografie vyprávějí o lidské špatnosti, o nelidskosti. Nutí nás 

přemýšlet o míře zla, které konkrétně rasismus dokáže rozpoutat. Součástí páchání tohoto 

zla je i jeho bezostyšné fotografování. Snímky byly pořízeny na památku a několik z nich 

bylo použito i na pohlednice. Na řadě z nich vidíme zubící se diváky, ctihodné občany  

a vzhledem k době jistě také křesťany, jak pózují fotografovi před nahým, ohořelým  

a zohaveným tělem visícím na stromě. Vystavování těchto fotografií činí diváky i z nás.“129 

 

Z těchto fotografií vytvořila v roce 2000 newyorská galerie Roth Horowitz Gallery výstavu 

a zároveň vydala publikaci s názvem Without Sanctuary (Napospas). Tento počin vyvolal 

jisté kontroverze a otevřel řadu otázek: Jaký má smysl tyto fotografie ukazovat? Mají nás 

tyto snímky pobuřovat, vyvolat v nás špatný pocit, smutek, hrůzu, mají nám pomoci 

truchlit? Není zbytečné se na ně dívat, když už jsou tyto hrůzy dávnou minulostí a viníky již 

nelze potrestat? Nenaplňují takové obrazy pouze naše voyeuristické choutky? Nezvěčňují 

jen obrazy černochů jako obětí? Neotupují naši mysl? Podle Susan Sontag je však naší (v 

tomto případě zejména americkou) povinností tyto snímky vidět a zkoumat. Nebudeme 

totiž pak tato zvěrstva chápat jako výsledek díla „barbarů“, ale jako důsledek rasismu – 

systému víry, který považuje jistou skupinu lidí za méně rovnou, méně lidskou,  

a legitimizuje tím mučení a vraždění. Většina tzv. barbarů totiž vypadá jako kdokoliv jiný.  

A kdo se nám může jevit jako „barbar“, může být pro druhého jen ten, který „dělá jen to, 

co ostatní“.130 

 

 „Dělat jen to, co ostatní“ je symptomem tzv. kolektivního chování. Sociologové  

a psychologové dokázali, že člověk se ve větším kolektivu nebo v davu chová jinak, než by 

se choval jako jednotlivec. Neřídí se vlastním svědomím a úsudkem, ale přizpůsobuje  
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se masám a často jedná agresivněji a impulzivněji, než by jednal samostatně. Může se tak 

snáze dopustit těžkých zločinů jako je například lynčování nebo kamenování. 

 

Uznání hrůzné povahy otrokářského systému, který ve Spojených státech existoval,  

se podle Sontag stal současným celonárodním fenoménem. Bohužel se americké 

společnosti nepodařilo takto se postavit k atomovým bombám svrženým na Nagasaki  

a Hirošimu, brutální válce proti partyzánům na Filipínách nebo jiným válečným 

konfliktům, ve kterých Amerika použila nepřiměřenou palebnou sílu.131 

 

V sérii obrazů Napospas můžeme cítit vizuální analogii k obrazům oběšeného Jidáše132,  

i když ten byl, na rozdíl od obětí lynčování davem, obětí vlastního svědomí. Jidáš, jenž  

se stal křesťanskou metaforou pro zrádce, neunesl svou vinu a oběsil se. Vzácně je však 

také vyobrazován jako zbožný muž a ctěný jako světec, neboť podle některých sekt byl  

ke zradě předurčen, a vlastně se tak obětoval. 

 

Soucit, který stejně jako při pohledu na oběti lynčování můžeme cítit i v případě Jidášovy 

dobrovolné sebevraždy, vysvětluje Friedrich Schiller: „A co může být vznešenějšího než 

ono heroické zoufalství, které všechny statky života i samotný život zadupává v prach, 

protože nemůže unést a přehlušit neschvalující hlas svého vnitřního soudce? Ať už čestný 

dobrovolně obětuje svůj život, aby jednal v souladu s mravním zákonem, nebo se zločinec 

pod tlakem svědomí vlastní rukou připraví o život, naše úcta k mravnímu zákonu  

se vystupňuje stejně vysoko; a i kdyby tu přece jen existoval nějaký rozdíl, byl by daleko 

spíše k dobru toho druhého, poněvadž blahé vědomí správného jednání mohlo čestnému 

jeho rozhodnutí poněkud ulehčit, a právě o ten díl, kterým se na jednání podílejí 

náklonnost a potěšení, zmenšuje se mravní zásluha. Lítost a zoufalství nad spáchaným 

zločinem nám ukazují moc mravního zákona jen později, nikoli méně silně; jsou to obrazy 
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zobrazován například na Poslední večeři, a to izolovaně a s měšcem v ruce, nebo mu Kristus podává chléb namočený  
v míse. Dalším častým vyobrazením je Jidáš oběšený na stromě. Jidáš byl syn Rubena zvaného Šimon z kmene Dan  
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narodilo, vložili ho proto do košíku a ten pustili do moře. Koš s dítětem vyplaval u ostrova Iškariot, proto je Jidáš nazý-
ván Iškariotský. Jidáše přijala za vlastního královna, ale po narození královnina syna Jidáš žárlil a dítě zabil. Utekl do Jeru-
zaléma a přihlásil se do služeb Piláta. Ten ho poslal pro jablka do Rubenovy zahrady. Otec ho však přistihl, Jidáš ho zabil 
a vzal si jeho manželku. Když zjistil, že se oženil se svou matkou, požádal o radu Krista, a ten ho učinil svým žákem. Dle 
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modlil, a políbil ho, aby ho vojáci poznali. Jidáš své zrady litoval, a protože nemohl svou vinu unést, oběsil se. 
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nejvznešenější mravnosti, byť předvedené na násilí. Člověk zoufalý kvůli porušení morální 

povinnosti se vrací právě díky tomu k poslušnosti vůči ní, a čím strašlivěji se projevuje jeho 

sebezatracení, tím mocněji mu mravní zákon přikazuje.“133  
 

Podobné „suvenýry“ jako američtí maloměšťáci si jen o pár let později s oblibou pořizovali 

tzv. ustašovci134. Ustaša - Chorvatské revoluční hnutí byla chorvatská fašistická organizace 

působící před a během druhé světové války v Chorvatsku. Hnutí založené v roce 1930 

usilovalo o vytvoření nezávislého chorvatského státu a zdůrazňovalo potřebu rasově 

čistého Chorvatska. Prosazovalo persekuci a genocidu proti srbským, židovským  

a romským obyvatelům žijícím na území Chorvatska, Bosny a Hercegoviny. Organizace 

byla směsí fašismu a ultrakonservatismu a její přívrženci se zdravili zdviženou pravicí. 

Ustašovci byli krajní nacionalisté a fanatičtí katolíci. V jugoslávském politickém kontextu 

ztotožnili katolictví s chorvatským nacionalismem a jediným možným náboženstvím 

chorvatského lidu vyhlásili katolickou a muslimskou víru. V dubnu 1941 se stali součástí 

Osy, loutkovým státem Třetí říše a od té doby okupovali Jugoslávii jako „Nezávislý stát 

Chorvatsko“. Vláda Nezávislého státu Chorvatsko se pak s nacistickým Německem podílela 

na holocaustu, při kterém uplatňovala vlastní verzi genocidy.135 

 

Ustašovci měli sklony k velké agresi a vyžívali se v mučení svých obětí a zohavování jejich 

těl. Praktiky ustašovců budily znepokojení dokonce i u italských a německých nacistů. 

V červenci 1941 generál wermachtu poukazoval na nesčetné zločiny ustašovců  

a upozorňoval na potencionální nutnost proti nim v případě potřeby zasáhnout. Heinrich 

Himmler v únoru 1942 ve své zprávě uvedl, že ustašovci páchají zločiny proti ortodoxní 

populaci bestiálním způsobem, a to nejen proti odvedencům, ale zejména proti 

bezbranným lidem, ženám a dětem, a odhadl počet ortodoxních věřících, kteří byli 

zmasakrováni a sadisticky umučeni k smrti, na tři sta tisíc.136 

 

Ustašovci násilně nutili srbské a chorvatské ortodoxní věřící, kteří nebyli oběťmi zvěrstev  

a brutálních masakrů, konvertovat ke katolicismu. Věřili, že východní ortodoxie je symbol 
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srbského nacionalismu a jako taková musí být v Chorvatsku vymýcena. Na ukrutnostech, 

které ustašovci páchali, se podíleli i někteří bývalí duchovní, především františkáni. Během 

války navíc Vatikán zachoval s Nezávislým státem Chorvatsko plně diplomatické vztahy. 

Na konci války údajně provozovali katoličtí duchovní s konexemi na Vatikán137 krysí linku, 

pomocí níž pomáhali ustašovcům v tajnosti uprchnout do Rakouska nebo Itálie a následně 

do Jižní Ameriky. Po druhé světové válce se Chorvatsko stalo opět součástí Jugoslávie,  

a přívrženci Ustaše, kterým se nepodařilo s pomocí římsko-katolické církve uprchnout  

do zahraničí, přešli do ilegality. Přesný počet obětí není znám, avšak tato teroristická 

organizace je zodpovědná za smrt stovek tisíc obyvatel Jugoslávie a Srbska.138 

 

Předkládané fotografie pocházejí z knihy Friars and Ustashas Are Slaughtering (Mniši  

a Ustašovci masakrují), která pojednává o masovém vraždění páchaném těmito 

chorvatskými katolickými nacisty ve vesničkách Drakulić, Šargovac, Motike, Piskavica  

a Ivanjska v únoru 1942.139 V těchto krvavých obrazech můžeme nalézt konotace 

s biblickými příběhy a kontext je o to mrazivější, že se krvavý režim ustašovců hlásil  

ke katolické víře, kterou také brutálním způsobem vynucoval. Podobnosti vidíme zejména 

v ohavných praktikách oddělování hlavy od těla. Tuto ikonografii najdeme v příbězích  

o Davidovi a Goliášovi140, Judit141 a Holofernovi nebo Salome a Janu Křtitelovi. Všechny 

tyto příběhy mají společný motiv uťaté hlavy, ať už jako symbol vítězství, nebo akt 

pomsty, který je hojně zobrazován v celé historii malířství. 
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 Davida, nejmladšího syna Jíšaje Betlémského, si Bůh vyvolil za krále izraelského a poslal Samuela, aby ho pomazal. 
Když Pelištejci vyhlásili Izraelcům válku, vydali se Davidovi bratři do boje. Jednoho dne poslal Jíšaj Davida za svými 
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chápáno jako vítězství Krista nad Satanem, nebo obecněji jako vítězství nad nepřáteli. Později se David stal králem 
izraelským. Porazil mnoho národů, avšak když zatoužil po ženě Chetejce Uriáše Bat-šebé a zapříčinil smrt jejího muže, 
upadl v Hospodinovu nemilost. Bůh proto nechal zemřít jejich prvorozeného syna. David se ale kál a manželům se 
narodil syn Šalamoun, který se po smrti svého otce stal králem izraelským. David byl pohřben v Jeruzalémě a nad jeho 
hrobem byl později postaven dům, ve kterém zasedl Kristus s apoštoly k Poslední večeři. 
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 Judit byla dcerou Úsovou a o jejím příběhu je pojednáváno ve Starém zákoně. Asyrský král Nabúkadnesar si chtěl 
podrobit okolní národy, zejména pak Izrael. Obrovskému asyrskému vojsku, které obléhalo město Betulia, velel 
Holofernés. Obklíčení Izraelci se modlili k Bohu, který vyvolil krásnou a ctnostnou Judit. Judit přišla do Holofernova 
tábora, předstírala přátelství a zúčastnila se tamní hostiny. V noci pak opilému Holofernovi uťala na loži hlavu a předala 
ji své služebné, která ji hodila do vaku na jídlo. Obě se pak vrátily zpět do Betulie a hlavu Holoferna zavěsily na hradby. 
Když to Asyřané zjistili, vypukl v jejich řadách chaos. Hebrejci na ně zaútočili a vojsko Nabúkadnesara zničili. Judith 
s hlavou Holoferna byla oblíbeným námětem umělců zejména v baroku. 
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Příběhy Davida, Judity i Salome znázornil umělec Michelangelo Merisi, neboli Caravaggio. 

Ten je považován za největší osobnost italské barokní malby a zároveň za posledního 

velkého náboženského malíře v Itálii. Tento horkokrevný umělec obdržel významné 

zakázky pro římské kostely a vytvořil mnoho obrazů s biblickými náměty. Ke svým 

výjevům přistupoval nekonvenčně, znázorňoval je po svém, někdy až s jakousi 

nemilosrdnou drastičností.142 Kontroverzní „moderní“ umělec způsobil ve své době 

zásadní obrat. Jeho výjevy byly podávány realisticky, až naturalisticky. Modely pro své 

rozměrné náboženské malby si vybíral přímo na ulici, někdy mu předobrazem pro svaté 

ženy byly dokonce prostitutky. Tento přístup vyvolal vlnu nevole a některé jeho obrazy 

proto byly odmítnuty. Podle José Pijoana je Cavaraggiův „náboženský námět nejenom 

aktualizován, ale přímo vulgarizován.“143 Pro své kontrastní a nesmírně dramatické 

světelné pojetí je Cavaraggio známý jako jeden z nejvýznamnějších představitelů 

tenebrismu (či luminismu). Umělec se navíc často ztotožňoval s postavami, které maloval. 

Svou podobiznu zahrnul například do portrétu Goliáše ve výjevu David s hlavou Goliáše. 

 

Díky nápadné analogii mezi příběhy Salome a Judity (tedy námětu ženy s uťatou hlavou) 

se můžeme setkat se vzájemnou záměnou jejich atributů, nebo dokonce se záměnou 

obou příběhů, způsobenou jejich mylnou interpretací. Erwin Panofsky poukazuje  

na zajímavý případ obrazu benátského barokního malíře Francesca Maffeiho, který 

zobrazuje mladou ženu s mečem v levé ruce a mísou s uťatou mužskou hlavou v  ruce 

pravé, který byl publikován pod názvem Salome s hlavou Jana Křtitele. Dle biblického 

příběhu opravdu přinesli Salome hlavu Jana Křtitele na ozdobné míse, nesouhlasí zde však 

atribut meče. Salome nesťala Jana vlastníma rukama, narozdíl od další fatální ženy – Judit. 

Meč je atributem Judity, avšak ta po stětí Holoferna podala jeho hlavu služebné, která  

ji uložila do pytle. Pokud by se tedy mělo jednat o Juditu, nesouhlasil by zde zase atribut 

mísy. Pokud se tedy budeme spoléhat na literární prameny, ocitneme se v začarovaném 

kruhu. V tomto případě nám Panofsky radí doplnit a upřesnit naše praktické zkušenosti  

na základě dějin stylu, tedy dějin způsobu, jakým byly předměty a události znázorňovány 

za měnících se historických podmínek, a tzv. dějin typů, tedy způsobu, jakým byly  
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za měnících se historických podmínek znázorňovány specifické pojmy a témata.144 V tomto 

konkrétním příkladě se budeme ptát, zda již před vznikem obrazu Francesca Maffeie 

nevzniklo jiné nesporné znázornění Judity s ozdobnou mísou (nesporné například proto, 

že na něm byla Juditina služebná), nebo jiné nesporné znázornění Salome s mečem 

(nesporné například proto, že na něm byli její rodiče). A skutečně, Panofsky neobjevil 

jedinou Salome s mečem, našel však několik německých a severoitalských obrazů z 16. 

století s Juditou a mísou. Jeden z těchto obrazů uložený ve Státním muzeu v Berlíně byl 

prý dokonce katalogizován jako Salome, i když je na něm vyobrazena služebná, spící voják 

a v pozadí město Jeruzalém. Protože tedy existoval „typ“ vyobrazení Judita s mísou, avšak 

neexistoval „typ“ Salome s mečem, můžeme usoudit, že interpretace Maffeiho obrazu 

byla mylná, neboť neznázorňuje Salome s hlavou Jana Křtitele, ale Juditu s hlavou 

Holoferna.145 Dalším vodítkem nám mohl být atribut meče, který je metaforou 

spravedlnosti a statečnosti, a nemohl proto být přenesen na lascívní dívku, kterou  

je Salome. Pokud nám tedy k pochopení ikonografického významu obrazu nestačí naše 

znalosti a nemůžeme se spolehnout ani na literární prameny, musíme se seznámit s tím, 

co autoři těchto znázornění viděli, přečetli nebo jinak poznali a věděli.146 

 

Bolestný zážitek nám mohou zprostředkovat také obrazy následků teroristických útoků. 

Fotografie, kterou jsme neměli nikdy vidět, zobrazuje utrženou ruku ležící na chodníku 

poblíž World Trade Centre v New Yorku po teroristickém útoku 11. září 2001, při kterém 

zemřelo téměř tři tisíce obětí. Snímek vyfotografoval Todd Maisel a publikoval New York 

Daily News. Uveřejnění této fotografie okamžitě vzbudilo vlnu kritiky, neboť všechna 

americká média uzavřela dohodu, že nebudou publikovat záběry těl obětí této tragédie. 

Udaným důvodem byla etická otázka a tvrzení americké vlády, že kontrola informací 

zvyšuje národní bezpečnost. New York Daily News se tak podle ostatních médií dopustil 

zrady. Kurátoři výstavy Kontroverze navrhli odlišný důvod této cenzury: „Proč ale skrývat 

mrtvé? Je za tím skutečně starost, aby lidé nebyli šokováni příliš tvrdými obrazy? Podle 

některých šlo o to, aby Spojené státy nepocítily znovu tak velké pokoření jako za války ve 
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Vietnamu právě v tomto rozhodujícím okamžiku, kdy musely obnovovat svůj obraz 

neotřesitelné mocnosti.“147 

 

Tato fotografie však může vzbuzovat i jiné emoce. Jediný předmět obrazu, ruka utržená 

nad zápěstím, spočívá v zajímavém gestu, které nám může asociovat odkaz k vyobrazením 

sv. Jana Křtitele.148 Snad nejznámějším ztvárněním této bilbické postavy je obraz 

Leonarda da Vinci. Tento portrét byl pravděpodobně posledním mistrovým dílem a je zají-

mavý Janovými androgynními rysy, dokonalým sfumatem, neurčitou hranicí mezi světlem 

a stínem, výrazným gestem a tajemným úsměvem připomínajícím úsměv Mony Lisy. 

Zájem o anatomické detaily, který byl Leonardovi vlastní, je v obraze potlačen  

ve prospěch zdůraznění duchovního rozměru.149 Sv. Jan Křtitel má pozvednutou pravici  

s ukazováčkem nasměrovaným k nebi. Názory na význam záhadného gesta se liší. Může 

prý naznačovat důležitost vykoupení skrze křest, který Jan Křtitel reprezentuje, 

představovat Jana jako prostředníka Ježíše Krista nebo mít jiný, světský, či esoterický 

význam. Stejné gesto se objevuje i v dalších vyobrazeních sv. Jana Křtitele, například  

v Grünewaldově obrazu Ukřižování z roku 1511. Na toto pojetí sv. Jana Křtitele se často 

odkazovali také další umělci, od pozdně renesančních malířů a manýristů po současné 

autory. Kopii da Vinciho sv. Jana Křtitele vytvořil český avantgardní umělec Jan Zrzavý, 

který ve své rané tvorbě nacházel inspiraci v  italské renesanční malbě a da Vinciho díle. 

Současný fotograf Ivan Pinkava pak využil malbu Zrzavého jako předobraz ke své fotografii 

Ecco la luce z cyklu Heroes, který odkazuje k hrdinům biblických, antických a jiných 

mytologických příběhů a parafrázuje je v kontextu dnešní doby. 
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Trophime Bigot, Judita stínající Holoferna, 1599 ustašovští vojáci odřezávající hlavu Srba Branko 
Jungiće z vesnice Grabovac, 1941-1945

Leonardo da Vinci,
Sv. Jan Křtitel, 1516

Todd Maisel,
Ruka, 11. září, 2001

Jan Zrzavý,
Sv. Jan Křtitel, 1923

Ivan Pinkava,
Ecco la Luce, 1996

Matthias Grünewald, Ukřižování,
Isenheimský oltář, 1511
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Guido Reni,
Salome s hlavou 

Jana Křtitele, 1635

ustašovský voják pózující s hlavou Četnika, 1942

miniatura z Mater Verborum,
okolo 1240

neznámý autor,lynčování
George Meadowse,

Alabama, 1889

neznámý autor, lynčování
Franka Mcmanuse,
Minneapolis, 1882

neznámý autor, skupinový portrét měšťanů 
s obětí lynčování Lige Danielsem, Texas, 1920

neznámý autor,
Bennie Simmons,
Oklahoma, 1913

neznámý autor, ustašovský dozorce stojící mezi 
těly vězňů zavražděných v koncentračním kempu 

Jasenovac, 1942

freska Jidáše Iškariotského,
klášter Tarzhishte, Bulharsko,

16. století
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Nové začátky 

 

Západní kultura vychází z tradice křesťanství a křesťanského zobrazování, i když základy 

zobrazování kultu božství položily již starší kultury. Lidé vnímají svět skrze hluboce 

zakořeněnou (vědomou či podvědomou) vizualitu, částečně pocházející z křesťanské 

ikonografie. Jak však podotýká Susan Sontag: „Takový způsob vnímání – posilující auru  

a krásu daného obrazu – je však už možná na ústupu. Německá historička Barbara 

Dudenová uvádí, že když na jedné velké americké státní univerzitě před pár lety učila 

dějiny reprezentace těla, ani jeden z dvaceti studentů kurzů nebyl schopen poznat,  

co zobrazují kanonické malby bičování, které jim ukazovala na diapozitivech. Jediným 

kanonickým zobrazením Ježíše, o němž si mohla být jistá, že ho studenti identifikují, bylo 

ukřižování.“150 

 

Křesťanská ikonografie se stala zdrojem inspirace pro umělce a fotografie tento typ 

zobrazování s obsáhlou obrazovou tradicí zdědila a nadále ji využívá. Sakrální vzorec 

snímkům dodává transcendentální charakter a je využíván především ve fotografiích, 

které heroizují a svatořečí oběti neštěstí a utrpení nebo zbožšťují vůdce. Fotografové 

vytvářejí odkazy ke křesťanské ikonografii pomocí námětu, kompozice a svícení,  

a fotografii tak estetizují pomocí prostředků typických pro malbu. 

 

Ikonickou se stala fotografie W. Eugena Smitha, která zachycuje dvě malé děti vycházející 

z černého lesa na sluncem zalitý palouk. Snímek se silně pozitivním poselstvím uzavíral 

výstavu The Family of Man a stal se jedním z jejích symbolů. Obsahuje silnou dvojitou 

symboliku: malé děti jsou symbolem nové generace, kontrast tmavého lesa a slunečné 

louky symbolem světlých nadcházejících dní. Fotografie vznikla roku 1946 a Smith ji 

pojmenoval jako Walk to the Paradise Garden (Kráčet do rajské zahrady), čímž se přímo 

odkázal k biblickému příběhu Adama a Evy, kteří z ráje ale naopak byli vyhnání. 

                                                 
150

 SONTAG, Susan. S bolestí druhých před očima. Vyd. 1. Praha: Paseka, 113 s. ISBN 978-80-7432-092-7. 
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V polovině 50. let 20. století zemřeli tři členové skupiny Magnum a tehdy si položil Ernst 

Haas otázku, zda má vůbec smysl všechnu tu hrůzu fotografovat. W. Eugen Smith mu 

odvětil, že ano, neboť „obraz hrůzy by měl být výstrahou a neměl by se zapomenout“.151 

  

                                                 
151

 Co je fotografie: 150 let fotografie. Praha: Videopress, 1989, 391 s. ISBN 80-702-4004-0. 
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W. Eugene Smith, The Walk to Paradise Garden, 1946

Nicolas Poussin, Primavera, Adam a Eva v ráji, 1664
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Roark Bradford, Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti, Starej zákon a proroci
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Well, když mužský začne ženské mluvit o nových šatech, musí být připraven na nejhorší.  
Eva tedy přestala plakat a Adam snědl jablko a koupil jí nové šaty. Tím to však neskončilo.  
Pán Bůh spatřil na Evě nové šaty a brzy věděl, kolik uhodilo. A moc se rozhněval, protože  
si přece nevzal do služby člověka proto, aby mu chodil na jablka. Zrušil kontrakt s Adamem,  
vyrovnal se s ním a vzal si svého osla, co Adamovi půjčil, a Adama i s Evou vyhnal. A zanedlouho  
už o Adamovi bylo slyšet, že se dole v přístavu uchází o nádenickou práci za šedesátcentíků 
denně.
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