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ABSTRAKT 

Tato práce pojednává o ukrajinské fotografii v Kyjevě, Oděse a na Krymu. Zaměřuje se na 

období od roku 1839 do roku 1939, kde sleduje vznik a vývoj fotografie, nové techniky a 

přístupy fotografů.  
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ABSTRACT 

The purpose of this work is to show the photography in Kiev, Odessa and Crimea. It 

focuses at the period from 1839 until 1939, where it traces formation, development and 

new techiques as well as photographers’approaches. 

 

Keywords: Photography, Ukraine, Kiev, Odessa, Crimea, ukrainian photography.  
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ÚVOD 

Ve svojí bakalářské práci se zabývám vznikem a vývojem fotografie na území 

Ukrajiny a to konkrétně v Kyjevě, Oděse a na Krymu v období od roku 1839 dо roku 1939. 

Výběr právě těchto regionů je dán jejich významnou rolí v kulturním, politickém a 

ekonomickém životě Ukrajiny. 

Na území Ukrajiny se fotografie jako umění a technické odvětví objevila ze dvou 

směrů: do západních zemí přišla – z Rakousko-Uherska a do východních – z Ruska. To je 

dané tím, že v XIX století bylo současné území Ukrajiny součástí dvou impérií: rakousko-

uherské a ruské.  

Do současné doby nebyla prakticky vypracována ani jedna seriozní práce o celkové 

historii ukrajinské fotografie. To vedlo k vytvoření falešné představy, že se na Ukrajině 

fotografické umění vůbec nerozvíjelo. A to vše navíc přesto, že fotografie se na Ukrajině 

objevila již při svém vzniku (1839).  

Bohužel se z důvodu politických převratů v zemi větší část fotografií do dnešního 

dne nezachovala. 

Ale nejdříve je důležité připomenout si vynález fotografie ve světě. Za rok objevení 

fotografie se považuje rok 1839, kdy v Paříži Francouz Louis Jacques Mandé Daguerre na 

zasedání Pařížské Akademie věd vyhlásil svůj objev – daguerrotypii – způsob přímého 

získání pozitivního trvalého zobrazení. Další událost, která znamenala velký vliv na 

historii objevu fotografie, se stala v Anglii, když v roce 1840 William Talbot vynalezl 

způsob, jak vytvořit pozitivní kopii na slaném papíru z papírového negativu, s jehož 

pomocí bylo možné vytvářet libovolné množství dalších kopií. Tato technologie v sobě 

spojovala vysokou kvalitu a možnost kopírování snímků (pozitivy se kopírovaly na 

analogickém papíru). Talbot pojmenoval svoji technologii „kalotypií“. Tato technologie se 

do značné míry stala základem moderního fotografování na film. 

Pokud se týká historie fotografie na území Ukrajiny, pak její praktické využití 

začalo doslova hned potom, jak byly zveřejněny principy fotografování. 
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1 ZROZENÍ A ROZVOJ  FOTOGRAFIE NA UKRAJINĚ 

...je zajímavé, jak rychle se realizovaly dosažené výsledky vědeckého a technického 

myšlení. V roce 1839 se svět sotva dozvěděl o vynálezu Daguerra a již v létě stejného roku 

se daguerrotypie dostala na Ukrajinu, kde se jejími středisky staly – Kyjev, Oděsa a Krym. 

Na území dnešní Ukrajiny se fotografie objevila díky úsilí Johanna Glojznera. 

Profesor Lvovské Univerzity, medik Johann Glojzner pořídil snímky z balkónu domu na 

ulici Černěckého 24 (Lvov, 1839). To byly první fotografie na území Ukrajiny. [2]  

Bohužel jsem fotografie Glojznera nenašel ani v Ústředních knihovnách na 

Ukrajině ani na Internetu. 

Do Kyjeva, Oděsy a na Krym se fotografie dostala v první polovině roku 1840. 

V prvních desetiletích docházelo k utváření fotografie: rodily se první fotokluby a 

organizace fotografů. Prudký rozvoj byl patrný v dokumentární a vědecké fotografii. 

První ukrajinští fotonadšenci se objevili v letech 1850 - 1870. V Kyjevě to byli 

například Vladimír Bec, Dmitrij Birkin, Grigorij Čugujevič a ve Lvově Henrik Mikoláš. 

Do současné doby se zachovalo pouze 19 z 92 fotografických prací Grigorije Čugujeviče –

jsou to snímky církevních staveb, jejichž podstatná část byla ve 30. letech 20. století 

zničena. Vladimír Bec se zabýval vědeckou fotografií. Za svůj atlas fotografií povrchu 

lidského mozku obdržel v roce 1883 ve Vídni „Medaili za pokrok“. O rodákovi ze Lvova 

Henrikovi Mikolášovi (1872-1931), uměleckému fotografovi, teoretikovi, publicistovi, 

účastníkovi výstav v Krakově (1902), Budapešti (1903) a Vídni (1903), vítězi Slovanské 

1/ Anonym, řeka Dnepr, Kyjev, 1852 
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výstavy fotografií (1903) napsala Naomi Rosenblum
1
 ve své knize „Historie světové 

fotografie“ („A World History of Photography“). [1, 5] 

Fotografové z Ukrajiny se začali nejen účastnit, ale i vyhrávat na výstavách v 

Evropě. Charkovan Vasilij Dosekin zvítězil v Berlíně (1865), Evgenij Tšemeskij získal 

ocenění v Paříži (1871) a Vídni (1873). Velmi produktivně pracovali také oděsané a 

zvláště Roman Freodorovič (Atény, 1875), Jacques Raul (Paříž, 1878), Boris Gotlieb 

(Ženeva, 1880), Vasilij Čechovskij („Britská a západo-anglická amatérská organizace“, 

1880). Také vynikli kyjevan Franc de Mezer (Paříž, 1878, 1880) a poltavan Josif 

Chmelevskij (Brusel, 1883).  

 

                                                

 

1 Naomi Rosenblum – američanka, známá historička a teoretička fotografie, autorka knihy „A World History 

of Photography“ (1984) a „A History of Women Photographers“ (1997). 

  2/ Henrik Mikoláš, zimní pohled na pomník Adama Mickiewicze, Lvov, 1914 
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Je třeba zdůraznit, že došlo k významným změnám v estetice ukrajinské fotografie. 

Zatímco v prvních desetiletích byla fotografie pouze prostředkem protokolárního zápisu 

okolního světa, tak v 80. letech XIX. století se objevilo poznání toho, že fotografie může 

plnit nejen užitkovou, ale také estetickou funkci, že může nejen shromažďovat fakta, ale 

také předávat myšlenky, pocity fotografa, jeho pohledy na svět. 

Pokrok ve vizuální kultuře a estetický vztah k fotografii vedly ke vzniku nového 

směru – piktorialismu
2 (1889-1914). Ten opouští protokolovou fixaci událostí, hlavní zde 

byla estetická funkce, odraz krásy světa a pocitů fotografa. Jak předpokládal jeden 

z ideologů piktorialismu Henry Peach Robinson
3
, k získání skutečné umělecké fotografie 

je potřeba poezie, myšlení, cit, nálada. Piktorialisté preferovali nezřetelné tvary, 

                                                

 

2 Piktorialismus – hnutí evropského a amerického umění konce XIX. a začátku ХХ. století, zdůrazňující ve 

fotografii ty znaky, které ji spojovaly s malbou a grafikou té doby (impresionizmus, symbolizmus, 

jugendstyl, art-nouveau a dalšími). Pro dosažení podobných efektů používali fotografové speciální techniky 

focení a tisku (měkce kreslící objektivy, filtry, zpracování pozitivu dvojchromanem, solemi stříbra a dalšími). 

Obvykle se období vlivu piktorialismu omezuje na roky 1885-1914. 

 

3 Henry Peach Robinson, (1830-1901) – anglický fotograf, jeden z nejzářivějších představitelů piktoriální 

fotografie XIX. století. Byl také proslulý svými tiskovými kombinacemi - spojoval několik negativů do 

jednoho obrázku, byl předchůdcem fotomontáže. 

3/ Franc de Mezer, Evropské náměstí, Kyjev, 1868 
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změkčenou tonalitu. Ve svých krajinách se přibližovali ztělesnění ideálu krásy, jejich 

ženské portréty fascinovaly. [1, 5] 

XX. století přineslo další bouřlivý rozvoj fotografie na území Ukrajiny. V letech 

1920-30 se začaly na Ukrajině s ohromnou rychlostí objevovat kroužky amatérských 

fotografů v institucích, veřejných organizacích, na závodech. Často se pořádaly výstavy 

fotografií v oblastních centrech, putovní výstavy mimo Ukrajinu a soutěže s finančními 

odměnami. V tyto roky začaly fotografické techniky-laboranty připravovat umělecko-

průmyslové školy. Fotografické umění vyučovali také v Kyjevském uměleckém institutu a 

Kyjevském institutu kinematografie. Známí umělci-fotografové, tehdejší žáci Nikolaje 

Petrova, Daniela Demuckého a Petra Novického pracovali jako kameramani uměleckých 

filmů. 

V roce 1931 je ve Lvově vydána „Učebnice fotoamatéra“, autora Juliana Doroše. 

To je první kniha o fotografii v ukrajinském jazyce.   

V roce 1930 byla ve Lvově vytvořena Ukrajinská fotografická společnost, která 

měla nemalý faktický přínos pro rozvoj ukrajinské fotografie. Iniciátory byli profesor 

Anton Balickij a doktor Sergej Dmochovskij – předseda společnosti. K roku 1936 měla 

společnost 216 členů, svoji budovu, dílnu a knihovnu. V letech 1933 - 39 vydávala 

fotografická společnost časopis „Svět a Stín“, kde hlavními redaktory byli Alexandr Moch 

4/ Julian Doroš, Lvov, 1930 

5/ Julian Doroš, Lvov, 1933 
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a Stepan Ščurat. Členové společnosti se účastnili výstav v Chicagu v roce 1933, 

všeslovanské umělecké fotovýstavy v Záhřebu v roce 1935 a fotografických soutěžích 

„Agfa“, „Peruc“, „Kodak“, „Philips“ a „Ero“. Společně s oblastní společností „Plaj“ 

uspořádala Ukrajinská fotografická společnost ve Lvově v roce 1935 výstavu „Naše vlast 

ve fotografii“, které se zúčastnilo kolem 68 fotografů. Rozsáhlá expozice v sálech muzea 

Vědecké společnosti Tarase Ševčenka
4
 obsahovala velké množství zajímavých fotografií 

historických památek, přírody a kultury západoukrajinských oblastí. 

Ve 40. letech vzrůstá zájem k fotografické žurnalistice. Z těch dob je třeba 

připomenout takové fotožurnalisty jako byli Kiril Liško, Alexandr Belocerkovskij, Grigorij 

Ugrinovič.  

Po druhé světové válce se fotografie jako předmět začíná vyučovat na 

kameramanské fakultě Kyjevského divadelního institutu Karpenko-Karova a technika 

fotografie se učí ve Lvovském polygrafickém institutu. [2] 

 

                                                

 

4 Taras Ševčenko (1814-1861) – ukrajinský básník a umělec, zakladatel moderní národní literatury, symbol 

země a ukrajinské kultury. 

6/ Katalog z fotografické výstavy „Naše vlast ve fotografii“, Lvov, 1935 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajinci
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1sn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Blec
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ukrajinsk%C3%A1_kultura&action=edit&redlink=1
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1.1 Fotografická technika na Ukrajině 

 

Nejprve se fotoaparáty, fotografické desky a papír pro zabezpečení potřeb 

ukrajinských fotografů vozily převážně ze zahraničí. Fotografické výrobky poskytovalo 

pouze několik řemeslných závodů. Nicméně mnoha našim krajanům náleželo nemálo 

rozhodujících vynálezů ve fotografii. 

 Tak například v roce 1889 Eduard Kozlovský obdržel patent № 2661 „třech 

snímků fotografické kamery“ pro barevné fotografování. Prototyp byl předveden Kyjevské 

fotografické společnosti, ale žádného rozšíření nedosáhl. Pro časopis „Fotografické 

novinky“ v roce 1915 z tohoto důvodu Nikolaj Bobyr poznamenal: „Považuji za povinnost 

připomenout, že jsem se po třech letech v jednom francouzském časopise setkal se zcela 

analogickým modelem Kozlovského kamery francouzského optika Niche, také nabízejícím 

tříbarevnou fotografii.“  

Vladimír Michajlov-Mučkin, který byl synem vyučujícího prvního fotografického 

školního zařízení (Oděsa) Georgije Michajlova-Mučkina, si 13. srpna roku 1929 

zapatentoval fotoaparát vlastní výroby. O dalším osudu fotografické kamery Vladimíra 

Michajlova-Mučkina bohužel historie mlčí. 

V souvislosti s tím, že velká část Ukrajiny byla po dlouhou dobu součástí Ruské 

monarchie, ukrajinští fotografové široce využívali fotografické vybavení vyráběné na 

území impérie. Na konci XIX. století se ve světě odehrál významný převrat v rozvoji 

fotografie. Začaly se používat přenosné fotoaparáty a fotografické filmy. Prudce se začala 

rozvíjet průmyslová výroba fotografického zboží, objevily se účinné zdroje umělého 

osvětlení. 

Litograf a obchodník Josif Josifovič Pokorný (1862 - 1914, pochován v Oděse) byl 

rakouským poddaným, avšak svůj obchod rozvíjel v Rusku a na Ukrajině. Za výsledky 

svojí činnosti byl oceněn mnoha vyznamenáními. Dílny, obchody a sklady fotografického 

příslušenství I. Pokorného se nacházely v Moskvě, Kyjevě, Oděse, Rostově na Donu, 

Libavě. Dílna oděsana Josifa Pokorného na začátku ХХ. století vyráběla fotoaparáty 

„Kosmos“ a „Ljubitel“. Josif Pokorný vlastnil výrobu fotografických desek „Iris“ 

v Moskvě, bristolského kartonu a fotografických forem v Libavě, vídeňských podložek, 

albumů, uměleckých nálepek a papírových výrobků v Moskvě. Na přelomu století 

obchodní dům pravidelně vydával ilustrované katalogy fotografického a doplňkového 
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zboží nabízeného fotografického příslušenství ze skladů. Je také zajímavé, že obchodní 

dům I. Pokorného vyráběl také fotokamery pod vlastní značkou, přičemž optika k těmto 

kamerám se dělala na objednávku a podle zvyklostí té doby se nazývala jménem výrobce 

(například „Rapid Aplanat №#, Jos. Pokorny“). Používala se optika od takových výrobců 

jako Dallmeyer, Emil Busch, Goerz, Zeiss. V roce 1903 Josif Pokorný vyhotovil 

stereofotoaparát „Pokornoskop“. [5, 17] 

Navzdory tomu, že zabývat se fotografií bylo dost nákladné a nedostupné široké 

veřejnosti, přesto nebyli fotografové na začátku XX. století špatně technicky vyzbrojeni: 

existovaly již poměrně kvalitní objektivy, schopné vykreslit obraz s vysokou ostrostí ve 

všech detailech; fotografické exponometry umožňovaly zvolit správnou expozici; 

fotografické desky a filmy se vyráběly s emulzí, citlivou na různé světelné paprsky a 

poskytovaly tak lepší reprodukci barev. Od roku 1934 se rozšířil maloformátový a 

mikrofilmový fotoaparát „FED“, což jsou iniciály Felixe Edmundoviče Dzeržinského.  

7/ Dřevěný fotografický aparát „Josif Pokorný“, formát 24х30 cm, 1900 

8/ maloformátový fotoaparát „FED“, 1934, Charkov 
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2 KYJEV 

Začátek fotografie na Ukrajině je spojen s rozšířením daguerrotypů právě v Kyjevě. 

Již od konce 40. let do Kyjeva přijíždějí daguerrotypisté ze zahraničí a někteří z nich 

zůstávají trvale. Prvními fotografy-přesídlenci byli Francouzi Jacques Raul a Charles-Paul 

Herbst. Právě oni se stali prvními učiteli kyjevských fotografů. [2] 

Rozměrná zařízení, komplikovaný a dlouhý proces fotografování, zpracování 

destiček, nebezpečné a toxické chemikálie posléze zmizely v minulosti. Daguerrotypie 

ustoupila fotografii na papíru. 

Má se za to, že první fotografii vytvořil v Kyjevě roku 1853 angličan John Born. 

Na žádost rodáka a inženýra Charlese da Vignoly udělal vynikající snímek – Řetězový 

most vypínající se nad Dněprem. Toto se stalo originálním podnětem pro rozkvět 

fotografie v Kyjevě. 

9/ John Born, řetězový most nad Dněprem, Kyjev, 1853 
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V roce 1858 se na ulici Kreščatik objevil fotoateliér Ivana Gudovského – přítele a 

autora fotoportrétů známého ukrajinského básníka Tarase Ševčenka. Noviny „Kyjevský 

telegraf“
5
 nazvaly Ivana Gudovského „slavným kyjevským fotografem“

6
 а jeho dílnu – 

„nejlepší a nejmódnější“
7
 ve městě. 

V 60. - 70. letech XIX. století nastal rozkvět kyjevské krajinářské fotografie. 

Posléze se stala cenným zdrojem studia Kyjeva pro historiky, architekty, regionalisty a 

etnografy. Králem krajinářské fotografie Kyjeva začátku 60. let označovali fotografa-

amatéra, vedoucího Kyjevského oblastního inženýrského úřadu, generála Dmitrije Birkina. 

Vynikající fotograf – tak nazval Dmitrije Birkina známý historik Nikolaj Zakrevskij. Jeho 

cenné snímky – Kreščatinské náměstí, Askoldova mohyla, Podolská městská čtvrť, 

                                                

 

5 „Kyjevský Telegraf" – politický a vědecký literární noviny, vycházely od 1.července 1859 do roku 1876 

včetně. 

 
6 RYBAKOV, Mychajlo. Nevidomi ta malovidomi storinky istoriji Kyjeva. Kyjiv: Kyj, 1997, 370 s. ISBN  

96-671-6115-3. 

 
7 RYBAKOV, Mychajlo. Nevidomi ta malovidomi storinky istoriji Kyjeva. Kyjiv: Kyj, 1997, 370 s. ISBN 96-

671-6115-3. 

   10/ Ivan Gudovsky, Taras Ševčenko, Kyjev, 1859 
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Řetězový most – staví Dmitrije Birkina do první řady významných mistrů ukrajinské 

fotografie.  

Vedle něj stojí rodina fotoamatéra Borise Zacharkeviče se snímky z poloviny 60. 

let: Městské divadlo, Kreščatik, Georgijevský kostel, Alexandrovská ulice. V té době 

rozšíření fotografie pomáhal prodej, v první řadě organizovaný Josipem Zavadským. Byla 

to docela pestrá postava té doby. Po příjezdu z Polska do Kyjeva v roce 1839, se Josip 

Josipovič Zavadský stal brzy majitelem knižního obchodu, v letech 1862 - 1885 byl 

nájemcem univerzitní typografie a litografie a několik let dokonce starostou města. Nebyl 

fotografem, ale dělal kopie z již existujících fotografií a prodával je. 

Kyjevští fotografové fotografovali jak portréty, tak i panoramata města, historická 

místa, kostely a kláštery, bazary, ulice, školní zařízení, divadla, mosty, památníky, ulice, 

každodenní výjevy a tak podobně. [2] 

Skutečným foto-letopiscem Kyjeva se stal Franc de Mezer. Potomek šlechty 

z Volyně přijel do Kyjeva v roce 1852, kde se stal učitelem kreslení v Institutu 

šlechtických dívek. Avšak nový zobrazovací prostředek – fotografování – jej natolik 

zaujalo, že se učitel brzy přeměnil na profesionálního fotografa. Využitím vlastních 

vynálezů dosáhl pozoruhodných výsledků. Již v roce 1865 se kabinetní portréty France de 

Mezera považovaly za vrchol dokonalosti. Jeho ateliérem na Kreščatiku prošlo několik 

pokolení kyjevanů. Za 30 let rekordman Kyjeva v množství snímků vyhotovil 137800 

vyobrazení (negativů), ze kterých vytiskl 1,5 milionu fotografií! Zanechal nám celou 

11/ Franc de Mezer (1830-1922) 12/ Reklamní viněta France de Mezera ve francouzštině, 1891 
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galerii portrétů svých současníků a fotoalb s pohledy na město. Mezer byl držitelem 

medailí v Madridu (1890), Bruselu (1890) a Florencii (1890). „Figaro“
8
, pařížské noviny, 

dokonce psaly, že Franc de Mezer dostal ocenění z oblasti fotografie – zlatou medaili. 

V Вruselu byl roku 1890 zvolen za člena Akademie výtvarných umění a vědy a v Paříži 

byl vyznamenán Řádem čestné legie a Grand Prix a byl zvolen členem Národní akademie. 

Na ruských, ukrajinských a zahraničních fotovýstavách Franc de Mezer dostal 6 zlatých a 

4 stříbrné medaile. Ruská císařovna Marie Fjodorovna mu udělila drahocenný prsten za 

album kyjevských krajin. [6] 

Právě v Kyjevě v roce 1867 byl v pěti exemplářích, poprvé v historii Ruské 

monarchie, do níž patřilo teritorium Ukrajiny, vytvořen fotokalendář, za nějž jeho autoři – 

Viktor Volockij a Alexandr Rudkovskij obrželi od cara Alexandra II. zlaté hodinky se 

zlatými řetízky a klíčky.  

 Je potřeba připomenout ještě jednoho autora – kyjevana Grigorije Lazovského. 

Lišil se uměním kombinace přírodního a umělého osvětlení. Za to jej Pařížská Národní 

                                                

 

8 „Figaro“ – pařížské noviny, založené v roce 1825 Morisem Aloua. Noviny se profilovaly jako nepolitický 

tisk. Přitahovaly čtenáře různorodostí informace, ostrovtipem, bezprostředním konverzačním tónem.   

13/ Franc de Mezer, „Andreyevskiy spusk”, Kyjev, 1865 
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akademie vyznamenala Velkou zlatou medailí a diplomem Čestného člena a Akademie 

vynálezců – Čestným diplomem.  

Na konci 60. let XIX. století se v Kyjevě dalo napočítat kolem 20 fotografických 

dílen. Známými fotoamatéry byli generál Petr Kopjev a také Taras Markov se svojí 

fotodílnou. Jeho manželka Věra Marková byla příbuznou významného ukrajinského vědce, 

rektora Kyjevské univerzity Michaila Maksimoviče а syn – Dmitrij Markov, který zdědil 

od otce fotografické umění, v květnu roku 1895 otevřel ateliér a začal ročně produkovat 30 

- 36 tisíc pohlednic s výhledy na Kyjev – příčinu závisti kyjevských sběratelů. Dmitrij 

Markov – byl prvním fotografem v Kyjevě, který tiskl fotoreprodukce obrazů významných 

umělců: Rafaela Santi, Vasnecova Viktora Michajloviče a mnohých dalších. 

Neméně důležitými ve vývoji fotografií jsou výstavy fotografií a fotografické 

soutěže. První fotovýstava se otevřela v Kyjevě v roce 1867, zorganizovaná kupcem 

Bogatyrevym.  

70. roky - období nejvyššího vzestupu krajinářské fotografie v Kyjevě. Známé 

fotoateliéry Mezery, Kordyše, Pasternaka v této oblasti expandují a jako o závod fotí 

kyjevské krajiny. Čilý je obchod u samotných fotografů a v obchodech. Fotografie  se 

prodávaly dokonce na volných podnosech. Aby se přizpůsobili vkusu masových 

spotřebitelů, fotografové snímali svatá místa a městské pamětihodnosti. Právě prvním 

ukrajinským fotografům vděčíme za zachování obrazů vzhledu starého Kyjeva a jiných 

ukrajinských měst. [2] 

14/ Josif Kordyš, „Hudebníci“, Kyjev, 1875 
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V roce 1874 v Kyjevě na rohu Kreščatika a Luteránské otevřel svoje fotostudio 

Vladimír Vysocký (1846-1894), který do té doby v průběhu 8 let pracoval u France de 

Mezera. Časem se stal jedním z nejlépe properujících fotografů a již brzy obdržel několik 

vyznamenání na různých fotovýstavách a také titul fotografa Kyjevské univerzity Sv. 

Vladimíra. U něj se fotil Vladimír Antonovič
9
, Lesja Ukrajinka

10
, Ivan Franko

11
 a mnozí 

další. Okruh zájmů Vladimíra Vysockého udivuje. Na jednu stranu – známý básník a na 

druhou – vědec v oblasti fotografie. V roce 1888 se zabýval fotografováním s použitím 

hořčíkové pásky a prášku Olkhina a první ve městě začal dělat na platinový fotografický 

papír. Byl účastníkem a vítězem řady fotovýstav, například stříbrným medailistou 

moskevské výstavy (1882). [8] 

                                                

 

9 Vladimír Antonovič (1834-1908) – ukrajinský historik, archeolog, etnograf, jeden ze zakladatelů ukrajinské 

historiografie, člen-korespondent Petrohradské Akademie věd (od roku 1901), představitel kyjevské školy 

ukrajinských historiků. 

 

10 Lesja Ukrajinka (1871-1913) – ukrajinská spisovatelka, překladatelka, kulturní činitel. Psala různé žánry: 

poezii, lyriku, epos, drama, prózu, publicistiku. 

 

11 Ivan Jakovlevič Franko (1856-1916) – ukrajinský spisovatel, básník, beletrista, vědec, publicista a 

činovník revolučního socialistického hnutí Království Haličského a Vladimiřského (Rakousko-Uhersko). 

 

15/ Vladimír Vysocký, Kyjev, 1896 
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Zvláštní místo zaujímá fotodílna Kyjevsko-Pečerské Lavry.
12

 Od dávných dob to 

nebylo jen duchovní centrum, ale soustředění vysoké kultury. Zde byly založeny kroniky, 

byly napsány starodávné knihy, zrodil se kyjevský knihtisk. Proto není překvapující, že 

klášterní fotodílna pokračovala v tradici vydáním kroniky kláštera Lávry a tím zvěčnila 

jedinečný architektonický celek, portréty obyvatel a poutníků Lavry.  

Lavraská fotodílna začala pracovat v roce 1874, v době prudkého rozvoje 

fotografické činnosti v Kyjevě. Fotografické pohledy na Kyjev, mezi kterými důležité 

místo zaujímaly snímky Kyjevsko-Pečerské lavry, se stávají předmětem živého 

obchodování mezi obyvateli a hosty města. Albumy fotografií se považují za prestižní 

dárky, dávají se blízkým lidem, objednávají se ke svátečním příležitostem. A tak ke 

korunovaci Nikolaje ІІ. vydala lavraská fotografie dvě alba pohledů na Kyjevsko-Pečerský 

klášter. 

                                                

 

12 Kyjevsko-Pečerská Lavra – z časového hlediska jeden z prvních klášterů na Kyjevské Rusi. Založen byl 

roku 1051 v odbobí Jaroslava Moudrého mnichem Antoniem, původem z Ljubeče. Spoluzakladatelem 

Pečerského kláštera se stal také jeden z prvních žáků Antonij - Feodosius. 

16/ Stefan Kulženko, Kyjevsko-Pečerská Lavra, 1900 
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Iniciátorem založení lavraské fotodílny byl mnich Evstafij (občanské jméno 

Evfimij Gapčenko). Potomek kubáňských kozáků, ikonograf se učil u známého fotografa 

Josifa Kordyši, který byl následně jmenován klášterním fotografem. V Peterburgu Evfimij 

Gapčenko koupil fotografické zařízení a vytvořil sérii 12 krajinových fotografií Kyjevsko-

Pečerské lavry, které byly vystaveny na slavné Technické výstavě v Moskvě v roce 1872. 

V klášterních obchůdcích, kromě literatury s duchovním obsahem a ikon, mohli 

poutníci získat také snímky, které byly vyrobeny v lavraské fotodílně nebo objednané u 

významných kyjevských fotografů. Na zadní straně mnoha fotografií, které se uchovávají 

ve sbírkách tohoto chráněného území, stojí razítko „Fotografie Kyjevsko-Pečerské lavry“ a 

jsou označeny cenou – 30 kopějek. Toto byly nejen snímky lavraské krajiny, ale i portréty 

metropolity, fotografie nástěnných maleb kostelů, ikony, pozůstatky kláštera. 

Mimochodem, fotodílna odvedla významnou práci pro typografii kláštera výrobou 

fotografických ilustrací a zejména při zveřejnění slavné knihy Fedora Titova „Typografie 

Kyjevsko-Pečerské lavry“. 

 

17/ Anonym, pohřeb ministerského předsedy Ruského impéria Pjotra 

Stolypina v Kyjevsko-Pečerské lavře, Kyjev, 1911 
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V roce 1888 V. Bec otevřel Kyjevské fotografické oddělení, ve kterém se stal jeho 

předsedou. Skladba oddělení nebyla velká – od 10 do 23 lidí (Vladimír Vysocký, Stefan 

Kulženko, Franc de Mezer a další). Uskutečnilo se více než šedesát zasedání a vyslechnuto 

bylo více než sto zpráv (například „О portrétní fotografii“ Nikolaje Petrova, 1906). 

Pokračoval vývoj a další rozvoj vědecké fotografie. V roce 1891 Viktor Vysocký 

napsal zprávu „O využití fotografie k určení padělaných dokumentů“. Soudní fotografií se 

zabývali také další kyjevané – Vitalij Rusecký a Viktor Favrovský. V oblasti fotochemie se 

uskutečnila celá řada pokusů. Kyjevan Boris Lundin
13

 v roce  1910 napsal, že po 

publikování jeho metody výroby barevných desek, „obržel obrovské množství dopisů ze 

všech zemí světa, od různých firem a profesorů; všichni projevují velký zájem, nabízejí 

peníze a laboratoře.“
14

  

V tu dobu fotografický průmysl začal dělat svoje první kroky. V roce 1891  kyjevan 

S. Dubinský prezentoval fotoaparát vlastní výroby. „Kamera se použitím nikterak neliší od 

zahraničních kamer“
15

, uvedl profesor V. Bec. 

Díky rozvoji fotomechanických procesů tisku (světlotiskové procesy) se začaly 

vyskytovat první fotografie v novinách a časopisech. Objevují se fotografické pohlednice a 

letáky. V roce 1895 typografie Stefana Kulženka
16

 vydala pohlednice s výhledem na 

Kyjev. [1] 

                                                

 

13 Boris Lundin – Rusko-ukrajinský vědec v oblasti fotochemie. 

 
14 TRAČUN, Alexander. DFOTO: časopis pro fotografii a vizuální kulturu: Fotografické hnutí amateru na 

Ukrajině od roku 1887 do  roku 1917. Kyjev: ITC, roč. 2008, č. 7-8 (51), 78-81 s. 

 

15 TRAČUN, Alexander. DFOTO: časopis pro fotografii a vizuální kulturu: Fotografické hnutí amateru na 

Ukrajině od roku 1887 do  roku 1917. Kyjev: ITC, roč. 2008, č. 7-8 (51), 78-81 s. 

 

16 Stefan Kulženko (1837-1906) – ukrajinský tiskař, vydavatel, jeden z nejúspěšnějších podnikatelů své doby 

na Ukrajině a v Ruské monarchii. 
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V roce 1903 byla otevřena Umělecko-řemeslná typografická dílna v Kyjevě, ve 

které se vyučovaly fotografické disciplíny. Podle slov Nikolaje Petrova toto byla v Ruské 

monarchii jediná škola fotografických prací. Od roku 1906 začal Petrov vyučovat 

„Praktickou fotografii“ v Kyjevském polygrafickém institutu. Nikolaj Petrov se tak stal 

faktickým ideologem fotografie tohoto období. Američanka Naomi Rosenblum, autorka 

„Historie světové fotografie“ (New York, 1984), nazvala Petrova „uměleckým ředitelem 

piktorialistního magazínu“
17

 a podtrhla, že „tvořil nad bezdušnou reprezentací přírody, 

používal gumově-pigmentové procesy, tvůrčím způsobem přistupoval k předmětu“
18

. 

Podle Naomi Rosenblum byl Nikolaj Petrov skutečným vůdcem mezi fotografy, kteří ho 

následovali „jako jdou psi ve stopách pána”
19

. Mimo ohromný vklad do praktické 

fotografie se Petrov stal jedním z pionýrů teorie umělecké fotografie. A především je 

autorem článků „Může-li fotografie sloužit metodám umění“ a „Místo světlotisku mezi 

jinými metodami výtvarného umění, jeho výhody a oblast využití“ (1912). 

                                                

 

17 Zolotoj věk ukrainskoj fotografii. [online]. [cit. 2013-05-14]. Dostupné z: 

http://primetour.ua/ru/company/articles/1.html 

 

18 Zolotoj věk ukrainskoj fotografii. [online]. [cit. 2013-05-14]. Dostupné z: 

http://primetour.ua/ru/company/articles/1.html 

 
19 Ruské lidové přísoví. 

18/ Nikolaj Petrov, Kyjev, kolem roku 1906 

http://primetour.ua/ru/company/articles/1.html
http://primetour.ua/ru/company/articles/1.html


UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 28 

 

Nikolaj Petrov se domníval, že výstavy „musejí vyzývat k uspokojení estetických 

otázek návštěvníků.“
20

 Navrhnul přejít od dříve prováděných různorodých fotoexpozic  

k organizaci uměleckých fotosalonů. Kyjevan se stal iniciátorem, organizátorem a 

účastníkem řady domácích a zahraničních fotovýstav a to také v Kyjevě v letech 1911, 

1922, 1928 a 1936. 

Konec XIX. začátek XX. století byl obdobím rozkvětu ukrajinské fotografie. 

Důležitou roli v rozvoji fotografického hnutí sehrál 2. sjezd činitelů fotografického 

oddělení (Kyjev, 1908), jehož organizátorem byl Nikolaj Petrov. Jednou z hlavních otázek 

bylo vytvoření systému domácího fotografického vzdělávání. 

Jednou z významných událostí se stala Mezinárodní fotovýstava (84 

vystavovatelů), která se konala v Kyjevě v roce 1908 a na které byly uvedeny práce 

z Budapešti, Waršavy, Drážďan, Kyjeva, Litvy, Moskvy a dalších měst. Časopis „Umění a 

tisk“ (1909) psal o této výstavě, že „dokonce i vysoce postavené rodiny cizinců nebyly 

                                                

 

20 Zolotoj věk ukrainskoj fotografii. [online]. [cit. 2013-05-14]. Dostupné z: 

http://primetour.ua/ru/company/articles/1.html 

 

19/ Nikolaj Petrov, Kyjev, rok neuveden 20/ Nikolaj Petrov, Kyjev, rok neuveden 

 

http://primetour.ua/ru/company/articles/1.html
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schopny snížit důstojnost prací, které byly vystaveny členy Společnosti „Dager“ a to 

v žádném smyslu.“
21

 O něco později v roce 1910 stejný časopis podotkl, že „práce 

Kyjevské společnosti fotoamatérů „Dager“, soudě podle reakce odborného tisku 

v Německu, Anglii a Itálii, měly vynikající úspěch na Mezinárodní výstavě 

v Drážďanech“
22

 (1909). Je velice důležité poznamenat, že to byla největší výstava na 

světě od momentu vynálezu fotografie. 

V Kyjevě byl hlavním ideologem Nikolaj Petrov. Spoléhal na skupinu svých 

příznivců, kolegů (fotografů, vědců, umělců). Jedním z nich byl – Nikolaj Bobyr – první 

sekretář společnosti „Dager“, autor první ruské knihy o krajinářské fotografii (1907), 

účastník výstav v Hamburku, Moskvě, Paříži, Petrohradu. V roce 1913 Nikolaj Petrov 

napsal, že práce takových autorů, jako Bobyr, jsou nejočekávanějším exponátem na 

výstavách, jejich fotografie se reprodukují ve všech evropských a amerických 

fotografických časopisech, kritici jim věnují nadšené recenze, reprodukce těchto děl jsou 

v mžiku vyprodány. 

Nikolaj Bobyr – byl představitel piktorialismu, významný ukrajinský fotograf-

krajinář, autor sbírky „Okolí Kyjeva. Pustiny“, ve které vystihl charakter a kolorit 

ukrajinské přírody. Ve svých pracích se Nikolaji Bobyrovi podařilo vytvořit „něco 

svébytného, inspirovaného náladou“ („Fotografický lístek“, 1915). Tento mistr fotografie 

je autorem knihy „Besedy krajináře“ (Kyjev, 1907), za kterou obdržel cenu od cara – zlaté 

hodinky s vyobrazením státního erbu. [5] 

V roce 1911 se v Kyjevě uskutečnil „Mezinárodní salon uměleckého světlotisku“, 

na kterém byly předvedeny práce světového fotografického umění: Edwarda Steichena, 

Alfreda Stieglitze, Nicoly Perscheida a dalších. Kromě domácích prací byla vystavena díla 

z Rakouska (51), Амеriky (48), Аnglie (50), Německa (78), Francie (24) a jiných zemí. 

Celkem bylo vystaveno 436 fotografických prací. [16] 

                                                

 

21 Zolotoj věk ukrainskoj fotografii. [online]. [cit. 2013-05-14]. Dostupné z: 

http://primetour.ua/ru/company/articles/1.html 

 
22 Zolotoj věk ukrainskoj fotografii. [online]. [cit. 2013-05-14]. Dostupné z: 

http://primetour.ua/ru/company/articles/1.html 

http://primetour.ua/ru/company/articles/1.html
http://primetour.ua/ru/company/articles/1.html
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A na začátku 20.let se v Kyjevě otevírá fotografický institut, ve kterém byl Franc de 

Mezer jedním z vyučujících a poskytoval studentům svůj fotoateliér. 

 

2.1 Kyjevská společnost amatérských fotografů „Dager“ 

Významné místo v ukrajinské historii má činnost Kyjevské společnosti 

amatérských fotografů „Dager“, která vznikla roku 1901 a existovala do roku 1917. Hned 

po založení dostala společnost dárek od světově nejstaršího pařížského fotoklubu – bystu 

Louise Daguerra a prezident francouzského klubu Morris Buke byl vybrán za čestného 

člena Kyjevského spolku. 30. listopadu 1901 byl předsedou představenstva zvolen inženýr 

N. Ščukin a N. Bobyr sekretářem. N. Bobyr byl jedním ze zakladatelů společnosti „Dager“ 

a byl oceněn nejvyššími oceněními na různých soutěžích. Zajímavými a novátorskými byla 

zejména témata vystoupení účastníků fotografické společnosti: „Impresionizmus ve 

fotografii“ N. Keppena (1903), „Fotograf-amatér jako průzkumník lidového života“ N. 

Beljaševského (1903), „Problémy estetiky ve fotografii“ А. Ertelja (1904). 

Společnost „Dager“ zpočátku sdružovala pouze amatéry z Kyjeva, ale později i 

celou Ukrajinu. Pomáhala rozvoji a rozšíření umělecké, vědecké, technické a společenské 

fotografii. Členy společnosti byli také fotografové N. Petrov, N. Bobyr, А. Gubčevskij, V. 

Gudšon, М. Tarnovský, V. Rusecký.  

Společnost vychovala budoucí známé ukrajinské tvůrčí pracovníky v oblasti 

fotografie a kinematografie, mezi nim Daniila Demuckého – kameramana, zasloužilého 

umělce Ukrajinské SSR, který obržel zlatou medaili na výstavě v Paříži roku 1925.  

21/ Gubčevskij a Gudšon, ballerina Bakašova, Kyjev, 1913 
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Společnost „Dager“ se zabývala teoretickým i praktickým rozvojem v oblasti 

fotografického umění а také podporovala a napomáhala vývoji fotografického cestování 

s vědeckým a uměleckým cílem, její členové fotografovali významné architektonické a 

historické budovy, města, prvky každodenního života lidí, zabývali se otázkami 

rentgenologie. Díky společnosti byla například v roce 1917 založena Kyjevská oblastní 

rentgenologická asociace (m. Kyjev ul. Streleckaja 1-В, kv.9) s širokými vědeckými, 

společenskými a profesionálními úkoly. Předsedou asociace se stal А. А. Zonnenštral. 

Nejvýznamnější úspěchy společnosti se váží k rokům 1906 - 1912, kdy stál v jejím 

čele vynikající vědec, teoretik a experimentátor, který dal fotografii téměř 40 let života -

profesor Nikolaj Alexandrovič Petrov (1875-1940). Široká erudice, vědecké znalosti, talent 

prvotřídního mistra, osobní známosti a studium prací vedoucích fotoumělců Evropy udělali 

z Petrova významnou autoritu v oblasti fotografie a fotografického umění na Ukrajině. 

Jako skvělý fotograf - portrétista pracoval také s krajinářským žánrem, byl účastníkem 25 

výstav, na kterých dostával nejvyšší ocenění. Novátor, autor téměř 40 článků Petrov 

přednášel kurz fotografie na Kyjevském polytechnickém institutu, vedl umělecké oddělení 

časopisu „Věstník fotografie“, byl celosvětově uznáván. Pod vedením Nikolaje Petrova 

společnost „Dager“ dosáhla triumfálních vítězství na celoruských a mezinárodních 

soutěžích: Moskva (1908), Budapešť (1910) a Antverpy (1912). Díky společnosti „Dager“ 

se Kyjev stává jedním z center nejen celoruské, ale i evropské fotografie. A proto ne 

náhodou se zde konal v lednu roku 1908 II. sjezd fotografických činovníků Ruska 

(Chreščatik, 10). Ve stejnou dobu společnost „Dager“ pod vedením Nikolaje Petrova 

zorganizovala v Kyjevě (budova Burzy, Kreščatik, 13) Mezinárodní fotovýstavu, která se 

stala svátkem světové fotografie. Na ní bylo uvedeno přes 500 exponátů, mezi kterými 

22/ Stefan Kulženko, třída Kreščatik, Kyjev, 1900 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 32 

 

byla díla nejvýznamnějších fotografů země: Sergeje Prokudina-Gorkovo, Karla Fišera a 

vévody Maximiliána Leuchtenberského z Petrohradu, Sergeje Lobovikova z Moskvy, А. I. 

Gorenštejna z Oděsy, М. G. Isachanova z Lenkoraně, 15 exponátů z Charkova a 

fotografické zařízení Josifa Pokorného. 

V lednu 1911 se nejlepší fotografové Ruska a světa (včetně Anglie, USA, 

Rakouska, Francie, Maďarska) opět sjeli do Kyjeva předvést pokrok fotografie jako umění. 

Otevřel se zde Mezinárodní salón umělecké fotografie (v budově městské knihovny), který 

byl zorganizován společností „Dager“ na počest svého 10. výročí. Zůčastnili se ho takoví 

významní ukrajinští mistři jako N. Bobyr, Daniil Demuckij, Nikolaj Petrov. Umělecký 

vedoucí S. Morozov prohlásil, že toto kyjevské centrum bylo „jedním z ohnisek 

uměleckého světlotisku nejen v Rusku, ale v celé Evropě.“
23

 Porota vybrala více než 400 

exponátů. Nedávaly se ceny, ale každý z účastníků salónu dostával pamětní diplom. Tak se 

vychovávaly kádry budoucích ukrajinských umělců v oblasti fotografie a kinematografie, 

jejichž tvorba se vyvíjela později. [2] 

                                                

 

23 RYBAKOV, Mychajlo. Nevidomi ta malovidomi storinky istoriji Kyjeva. Kyjiv: Kyj, 1997, 370 s. ISBN 

96-671-6115-3. 

23/ Sergej Lobovik,  Moskva, 1906 24/ Karel  Fišer, Petrohrad, 1907 
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3 ОDĚSA 

Jedním z center fotografie na Ukrajině se stala Oděsa. Za první fotografy jsou 

považováni Filipp Gaaz, Rudolf Fedorovec, Alexandr Chloponin a Josif-Karl Migurský. 

Mnohem později se objevili Dimo, Antonopulo, Vasilij Čechovský, Josif Kordyš, 

Skovronský a další. Práce prvních oděsských fotografů byly salónní, podmíněné tehdejším 

stacionárním zařízením, prezentovaly se portrétním charakterem. Dnes známé dřívější 

fotografie Oděsy, její ulice a různé události se vztahují k pozdějšímu období – konci 60-

tých a začátku 70-tých let XIX. století. [10] 

První daguerrotypovou dílnu si v Oděse otevřel malíř Mnichovské královské 

akademie Filipp Gaaz. Oznámení v místních novinách „Oděský věstník“
24

 z 25. července 

1842 sděluje následující: „Pokud by kdokoliv z obyvatel Oděsy projevil přání mít svůj 

daguerrotypový portrét, doporučujeme mu obrátit se k panu F. Gaazovi. Když budete sedět 

ve stínu, nasnímá váš portrét za 30 vteřin a pokud se postaráte a posedíte proti slunci, tak 

za 10 vteřin. Portrét jedné osoby, provedený v rámu, stojí 6 stříbrných rublů a skupiny 

osob – 8 stříbrných rublů“.
25

 Brzy se Gaaz vypravil do Evropy, kde se radil u známých 

optiků a chemiků, specializovaných v oblasti fototechnologií. Po návratu do Oděsy provedl 

změny ve fotoprocesu a kromě toho se zabýval také barvením daguerrotypových desek. 

V prosinci roku 1843 začíná ve městě pracovat druhá daguerrotypová dílna L. 

Dietzeho (Dietze). V činnosti pokračovala také v následujícím roce 1844 jako Gaazova a  

požívala novinky v daguerrotypii. V roce 1850 Kubát a Schmidt otevírají v Oděse třetí 

fotografickou dílnu. [15] 

 

 

                                                

 

24 „Oděsský věstník” – noviny, vycházející v Oděse od roku 1827 dvakrát týdně v ruském a francouzském 

jazyce ("Journal d'Odessa"). 

 

25 101 voprosov ob Oděsse: Vopros № 36: skol'ko let oděsskoj fotografii?. [online]. [cit. 2013-05-14]. 

Dostupné z: http://viknaodessa.od.ua/newspaper/news/?2217 
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Oděský fotograf Alexandr Chloponin oteřel v roce 1855 fotoateliér, ve kterém 

nabízel svoje fotografické služby. Například pořízení portrétu stálo od 5 do 8 rublů bez 

barev a s barvami 15 rublů. V tehdejší době to byla docela velká částka peněz: funt (asdi 

408 g) prosívaného chleba stál jeden a půl kopějky, funt hovězího - tři a půl a telecího čtyři 

a půl kopějky. Tam také Chloponin dával lekce fotografie na papíru a skle. Je třeba 

připomenout, že tvůrčí spolupráce Cholopina s Rudolfem Fjodorovičem v 80. letech 

přinesla fantastické výsledky. Fotografická firma Cholopina existovala několik desetiletí, 

přičemž se stale nejelitnější. [10] 

A navíc ještě jeden naprosto dokonalý mistr fotografie – Josif-Karl Migurský. Na 

konci 50. let založil Fotografický institut. Těch, kteří se v něm chtěli učit, bylo nepočítaně, 

neboť to byl jediný institut, kde se přijímalo bez zkoušek, testů. Prostě bylo třeba jen za 

přijetí zaplatit. A právě v Oděse v roce 1850 vychází první v Ruské monarchii „Praktická 

učebnice fotografie a nejnovějších vylepšených aplikací“. Autorem knihy je oděsan Josif-

Karl Migurský. Nikdo ve městě neudělal víc pro popularizaci fotografického umění, pro 

výuku základů fototechniky. Josif-Karl Migurský přednesl první veřejné lekce o 

fotografické technologii v sálech Rišelevského licea (1863), kterých se účastnili žáci lycea 

a učitelé, ale i všichni  zájemci z Oděsy. Pravděpodobně nikdo za celé XIX. století 

nenafotografoval Oděsu lépe než Migurský. [5, 15] 

25/ Alexandr Chloponin, Oděsa, 1895 26/ Vasilij Čechovský, Oděsa, 1886 
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Prvními sdruženími fotoamatérů se stala oddělení imperátorské ruské technické 

společnosti. Oddělení v Oděse se otevřelo roku 1887. Skládalo se z vědců, podnikatelů, 

profesionálních fotografů. V roce 1901 oddělení čítalo 51 členů (I. Antonopulo, N. Beltaki, 

V. Čechovský a další). Jeho činnost spočívala v provádění vědecké práce, posouzení studií 

(například „О vlivu fotografie na život“ G. Niluse), pořádání fotografických kurzů, výstav.  

27/ Josif-Karl Migurský, Oděsa, 1850 

28/ Čechovský, Daria Rylejeva, Oděsa, kolem 

roku 1880 

29/ Čechovský, pasparta fotografie s názvem 

ateliéru, Oděsa, kolem roku 1880 
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Fotografická oddělení se soustředila na vědeckou a technickou fotografii a na 

fototechniku. Umělecká fotografii se nedostávala taková pozornost. Ale na přelomu 19. a 

20. století růst počtu fotoamatérů na Ukrajině vedl k vytvoření sítě fotografických spolků, 

kde hlavním prvkem byl právě umělecký aspekt. A tak byla v Oděse 13. září roku 1891 

založena první společnost fotografů – amatérů „Oděsská fotografická společnost“, 

předseda – Mitrofan Šimanovský. Mezi zakladateli byli známí lidé: Grigorij Marazli, hrabě 

Tolstoj, Evgenij Knjazev. Spolek se aktivně zúčastňoval zpracování muzejních katalogů, 

alb, pomáhal školním zařízením, organizoval výstavy a soutěže, prováděl praktická cvičení 

s výukou fotografování. V roce 1892 bylo vydáno fotoalbum, věnované historickým 

postavám Oděsy a pamětihodnostem Krymu. První fotovýstava byla realizována v tom 

samém roce. V roce 1899 čítala společnost 192 lidí, měla zasedací sál, fotolaboratoř, 

fotografický pavilon, depo pro fotografického vybavení, místnost na skladování předmětů, 

budovu na výstavy, knihovnu. Vydávaly se časopisy „Věstník oděsské fotografické 

společnosti“ (1912-1914), „Ruský fotografický věstník“ (1915). Hlavními úkoly 

společnosti bylo: výuka, vylepšení a rozšíření znalostí o fotografii, podpora a pokrok 

uměleckých fotografů, dokumentaristů a také ilustrace starých a významných památníků, 

krajin a tak dále. Oděsská fotografická společnost byla nejstarší v Rusku mezi sobě 

podobnými. Na památku „Оděsské fotografické společnosti“ vytvořili klenotníci stříbrnou 

medaili fantastických tvarů. Ve středu, v oválu převýšeném erbem Oděsy pod 

Imperátorskou korunou na předpolí rudého emailu je – monogram z propletených 

stroruských písmen – О.Ф.О.
26

 (O.F.O.) Na opačné straně je vyleptáno : "1891 - 1901" – 

10-leté jubileum první v Ruské monarchii Oděsské fotografické společnosti. [1, 2, 10, 11 ] 

V roce 1894 byly v Oděse zorganizovány první v Ruské monarchii fotografické 

kurzy a Celoruská výstava a v roce 1916 bylo založeno první v zemi fotografické školní 

zařízení – tříleté fotografické kurzy, kde vyučoval Georgij Michajlov-Mučkin.  

                                                

 

26 О.Ф.О. – rusky: „Одесское Фотографическое Общество“, česky: „Oděsská Fotografická Společnost“ 
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V červenci roku 1912, kdy se v Oděse dalo napočítat kolem 60 fotografických 

salónů, přišelo na svět první číslo časopisu „Věstník Oděsské fotografické společnosti“
27

 

uvádějící její činnost. Časopis byl věnován obsahu činnosti Oděsské fotografické 

společnosti a přehledu úspěchů a vědomostí o fotografii. Existoval do května roku 1914. 

Za rok vyšel populárně-vědecký časopis „Ruský fotografický věstník“. [9] 

Fotografové z Oděsy se aktivně účastnili různých fotovýstav. Jedním z nich je 

Boris Fomič Gotlieb. Kromě čestného diplomu z výstavy v Ženevě (1889) byl oceněn ještě 

25 medilemi z výstav v Paříži, Tunisu, Bruselu, Kölnu, Luxemburku, Londýna a dalších. 

Je třeba doplnit, že B. F. Gotlieb se stal jedním z dlouholetých účastníků fotografické 

práce: jeho podnik existoval kolem 40 let. V dokumentech z roku 1913 je Boris Fomič 

Gotlieb jmenován osobně Čestným občanem Oděsy. [12] 

                                                

 

27 „Věstník Oděsské fotografické společnosti“ – časopis, který existoval od roku 1912 do 1914, věnoval se 

činnosti Oděsské fotografické společnosti a přehledu úspěchů fotografického poznání. 

    30/ časopis „Ruský fotografický věstník“, č. 11-5, březen, 1916 
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Mezinárodní vývoj fotografie se odrazil v aktivní činnosti fotografů Oděsy. Bratři 

Lumiérové se na začátku XX. století pokusili naplnit fotografie barvami a zapatentovali si 

tento způsob s názvem „Autochromy Lumiérů“
28

 („Autochrome Lumière“). Objev byl 

představen Francouzskou akademií věd s předvedením několika barevných diapozitivů. A 

v Oděse v roce 1912 předseda Oděsské fotografické společnosti Georgij Sergeevič 

Michajlov-Mučkin přednesl zprávu „О základech nejnovější formy barevné fotografie na 

skle“ a předvedl práce členů Společnosti pro studium technilogií získáním snímků na 

fotografických deskách „Аutochrom“. [13] 

Piktorialistu z Oděsy Abrama Gornštejna (1872-1926) charakterizovalo uctívání 

krásy přírody a života. Dával přednost elegickým krajinám. Gornštejn se stal osobně 

vlastníkem fotoateliéru na ul. Tiraspolského v roce 1903, do té doby byl jeho fotoateliér na 

ul. Rišelievské 7, proti obchodu Brodského. O sobě Gornštejn prohlašuje, že  ukončil 

Imperátorský Fotografický institut ve Vídni. Práci ve fotoateliéru spojil, jako i jiní 

                                                

 

28
 Autochrome Lumière – jeden z nejstarších procesů barevné fotografie. Byl patentován v roce 1903 bratry 

Lumièrovými a na trh se dostal v roce 1907, až do roku 1935 zůstal jediným masovým způsobem 

fotografování. 

 

32/ Boris Gotlieb, Oděsa, 1898 31/ Boris Gotlieb, Ženeva, 1889 
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fotografové začátku ХХ. století, s činností novinového reportéra v oděsských 

vydavatelstvích. V době Obchodně-průmyslové výstavy v Oděse v roce 1910 tam Adam 

Gornštejn pracoval jako fotograf.  
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4 KRYM 

Na Krymu se fotografie objevila přibližně v letech 1840, ale nerozvíjela se tak 

rychle jako v Kyjevě a Oděse. Až v roce 1896 se v Simferopolu objevila Krymská 

fotografická společnost, která měla 99 lidí. Mezi nimi byli takoví fotografové jako D. 

Kryžanovský, J. Kušnarev, Ch. Monastyrský a další. Za první rok se uskutečnilo 9 

zasedání. [1] 

Čest udělat první snímky na jižním pobřeží Krymu se dostala externím 

fotografům. Jedním z nich byl Rudolf Fedorovec z Oděsy. V srpnu roku 1863 se očekával 

příjezd carevny Marie Aklexandrovny do Livadie. Architekt I. A. Monetti v té době 

přestavuje bývalé jmění  hraběte L. Potockého а Fedorovec pořizuje sérii snímků (25 

fotek) Livadie té doby! Historicky nedocenitelné snímky.  

Vysoce postavený příjezd císaře na Jaltu v roce 1869 snímal externí petrohradský 

fotografický mistr Alexandr Rylský. Bývalý kapitán kubáňských kozáků v té době již 

skončil aktivní službu, začal se zajímat o fotografii a byl v tom tak úspěšný, že se stal 

uměleckým fotografem Nejvyššího dvora. Rylský pro nás zachoval Livadii těch dní, její 

velkolepé paláce, park, koupele, oranžerii. Jestli se mu Jalta zalíbila nebo jestli zde uviděl 

perspektivu svého díla, není známé, ale od začátku 70. let již žije na ul. Počtovoj (nyní 

Sverdlova). Tam se také nacházel jeho ateliér. V létě roku 1873 k Rylskému zašli umělci I. 

33/ Alexandr Rylský, Jalta, 1875 
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N. Kramskoj a F. A. Vasiljev. Prohlíželi si kolekci fotografií Čufut-Kale
29

 (Cufut Qale). 

Kramský zjistil, že krajiny z těchto míst jsou nejvhodnější pro obraz „Kristus v poušti“, na 

kterém tehdy pracoval. Kramský z nějakých důvodů tu fotografii hned nekoupil. A tak 

bude později žádat F. Vasiljeva o přeposlání těchto tak nezbytných snímků. Na vzácně 

zachovaných fotografiích Rylského jsou kostely Sevastopolu, Jalta s okolím a samozřejmě 

Livadia.  

Za prvního „vlastního“ jaltského fotografa je možné považovat  Fedora Pavloviče 

Orlova (1844-1909), jaltského kupce II. obchodního cechu. Orlov se kromě fotografie 

zabýval ještě společenskou činností. Dvakrát byl mluvčím Jaltské městské dumy, byl 

obchodním vyslancem Jalty a pokladníkem Charitativní společnosti. V roce 1895 byl 

Fedor vyznamenán stříbrnou medailí „Za snahu“. Uznání Orlova jako forografa bylo 

rychlé. V roce 1872 architekt A. Rezanov objednává u fotografa vytvoření snímků právě 

                                                

 

29 „Čufut-Kale“ (rusky i ukrajinsky „Чуфут-Кале”) – středověké jeskynní město-pevnost na Krymu 

(Ukrajina). Město vzniklo pravděpodobně v V. - VI. století jako opevněné sídliště na hranici Byzantské říše. 

34/ Fedor Orlov, Jalta, kolem roku 1895 
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postaveného paláce „Eriklik“
30

 pro císařovnu Marii Alexnadrovnu
31

. Fotografie byly 

určeny pro doložení objednatelce a Akademii umění. Tento výběr Rezanova dokazuje, že 

již na začátku let 1870 byl Orlov považován za nejlepšího fotografa Jalty.  

V tu dobu nebylo tak jednoduché fotit krajiny. Zařízení bylo těžké a neohrabané. 

Někdy, pravda, se podařilo dojet na voze, ale častěji fotograf nesl na sobě i kameru i 

skleněné desky pro negativy. Snaha se vracela, když se snímky podařily a rychle se 

vyprodaly. Ještě víc radosti přinášela alba. A z fotografií Orlova bylo mnoho alb. Byly 

žádané po sto letech a jsou i dnes. Naštěstí pro nás nebyly zájmy Orlova ohraničeny jen 

krajinami. Fotil všechny nejdůležitější události, které se tehdy na Krymu odehrály. U něj 

v ateliéru se fotila Lesja Ukrajinka
32

, А. А. Spendiarov
33

, А. P. Čechov
34

 a rodinní 

příslušníci a mnozí další.  

Pro hraběte Ivana Grigorijeviče Nostice, Georgijevského kavaleristu, generál-

poručíka bylo fotografování nikoliv profesí, ale hlavní životní vášní. Snímky tohoto 

talentovaného fotografa-amatéra byly hrdostí mnoha výstav. Jako tvůrčí člověk se snažil 

zdokonalit fotografický proces. Hrabě vynalezl objektiv, který byl později patentován v 

Anglii a posléze se dostal do katalogu Dallmeyera
35

. Jméno Nostice mezi fotografy v té 

době bylo velkou autoritou. Organizoval mnohé výstavy, například výstavu věnovanou 50-

tému výročí světlotisku (jak v XIX. století nazývali fotografii). Hlavní součástí prací 

Nostice bylo krymské a především jižní pobřeží, což není nic divného, protože hrabě žil na 

Jaltě ne trvale, ale dost dlouho.  

                                                

 

30 „Eriklik“ – palác-výletní sídlo na Krymu nacházející se 3 kilometry od Jalty. Palác „Eriklik“ byl postaven 

v 70. letech 19. století na doporučení lékařů pro císařovnu Marii Alexandrovnu, nachází se ve výšce 1200 m. 

 

31 Marie Alexandrovna (1824-1880) – císařovna Hesenského domu v Sankt-Peterburgu a manželka ruského 

císaře Alexandra II. a matka císaře Alexandra III. 

 

32 Lesja Ukrajinka (1871-1913) – ukrajinská spisovatelka, překladatelka, kulturní činitel. Psala různé žánry: 

poezii, lyriku, epos, drama, prózu, publicistiku. 

 

33 Alexandr Spendiarov (1871-1928) – arménský skladatel a dirigent, národní umělec Arménie (1926). 

 

34 Anton Čechov (1860-1904) – vynikající ruský spisovatel, dramaturg, povoláním lékař. 

 
35 Dallmeyer  – zakladatel firmy „Dallmeyer“, vzniklé v roce 1866 na výrobu objektivů. 
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Pokud pro hraběte I. G. Nostice byla fotografie zábavou, tak knězi Leonidu 

Nikolajevičovi Ratievovi (1873-1921) sloužila jako zdroj existence. Zabývat se fotografií 

začal jistým způsobem náhodně. Možná, že podnětem se stala krása krymské přírody, 

možná svoji roli sehrála vrozená hluchota a němota kněze.  

Budoucí jaltský fotograf, kněz Leonid Ratiev se narodil v roce 1873, ukončil 

lvovské Arnoldo-Tretjakovské učiliště pro hluchoněmé a získla atestát technického 

rýsování. Přes významné konexe příbuzných, nemohl kvůli nepříjemnostem při 

komunikaci s ním dlouhou dobu získat práci při kreslení a přepisování papírů. Kněz podle 

svých vlastních slov „považoval svůj stav za beznadějný“. V roce 1897 se mu povedlo 

zařídit si osobní život, oženil se s dcerou velkého kurského průmyslníka Novosilceva – 

Věrou Georgijevnou. Ta stejně jako manžel byla hluchoněmá. Společný život se rozhodli 

začít na Jaltě. A přestože neměli peněz nazbyt, Leonid Ratiev brzy koupil malinký 

fotoaparát. Kněz se celé dny toulal po okolí Jalty, dělal snímky, tiskl pohlednice a dával je 

do prodeje a tím získával doplňkový příjem. Časem bylo zájemců o fotografování u 

Ratieva mnohem více. [18] 

 

 

35/ Anonym, vlakové nádraží, Simferopol, 1895 
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4.1 Vasilij Sokornov – аutor prvních krymských pohlednic 

Krásy Krymu přitahovaly fotografy od zrození žánru fotografického krajinářství. 

Dnes na pozadí nádherné krajiny a mnoha paláců s potěšením turisté pořizují snímky, ale v 

době, kdy fotografie nezískala tak masivní charakter, byly známější krymské fotoateliéry. 

                                36/ Vasilij Sokornov, Alupka, Krym, 1900 

Bez přehánění byl nejznámějším z nich fotoateliér Vasilije Nikandroviče 

Sokornova, jehož výhledové pohlednice se těšily velké popularitě a po tisících se rozlétaly 

po celém carském Rusku. Vasilij Sokornov se narodil ve Valadimirské gubernii a základní 

školu absolvoval u Voroněže. Umělecké vzdělání tento mladý člověk získal v Imperátorské 

Akademii umění v Sankt-Peterburgu, kam byl na konci 80. let přijat jako dobrovolný 

posluchače malířství. A právě tehdy, když pocítil materiální problémy jako mnozí jiní 

studenti, si Sokornov zajistil práci retušéra ve fotoateliéru známého mistra Pazettiho. Tato 

profese jej nadchla: budoucí umělecký fotograf zůstal v ateliéru a za roky práce ovládal 

mistrovsky uměleckou retuši a také si osvojil znalost fotoprocesů. V té době epocha 

fotografických pionýrů, samostatně vytvářejících fotografické desky, skončila – 
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průmyslová výroba suchých fotodesek umnožnila umělcům-fotografům zbavit se technické 

části procesu a otevřely jim dříve nedosažitelné tvůrčí horizonty. [23] 

                        37/ Vasilij Sokornov, „Noc v Harkakse“, Krym, 1900 

Kvůli špatnému zdraví musel Sokornov odjet ze Sankt-Peterburgu a na poslední 

roky XIX. století se mladý člověk ocitl na Jižním pobřeží Krymu v Alpuce, tehdy ještě 

docela malém městě, mezi jehož pamětihodnosti se již počítal palác kněží Voroncových 

v gotickém stylu a rozkošný starý park.  

Nejčistší krymský vzduch, moře a neopakovatelná příroda Vasilije Sokronova 

vyléčily. Půjčil si nevelký obnos a pořídil fotokameru s nezbytným příslušenstvím, s jejíž 

pomocí nasnímal a vlastníma rukama vytiskl padesát pohlednic s krymskou krajinou. 

Nejspíš nepředpokládal při nabídce svých nových prací majiteli obchodu, prodávajícího 

jeho obrazy, okamžitý úspěch svého pokusu. Avšak pohlednice byly prodány ještě dříve 

než Sokronov opustil obchod – všech 50 kusů si koupil náhodně stojící kněz F. F. Jusupov-

Sumarokov-Elston-starší, vlastník Koreizu a dalších krymských nemovitostí. U Sokronova 
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ihned objednal ještě stovku fotografií a navečer dalšího dne – ještě třista. Tak začal rozkvět 

prodeje pohlednic, jehož ozvěny jsou slyšet až do dnešních dnů. 

Pohlednice se rychle stala nejpopulárnějším druhem poštovních zásilek a 

nejprodávanějším suvenýrem – jen v roce 1912 navštívil Krym z důvodu léčení a 

odpočinku nejméně milion lidí. Ti tyto výhledové fotografie s sebou odváželi na památku, 

s pomocí pohlednic oznamovali o svém bezpečném příjezdu do letoviska, sdíleli dojmy a 

vyměňovali si zprávy. 

Mimochodem, toto vše se stalo později. Na začátku XX. století nebylo pohlednic 

tak mnoho, ale Vasilij Sokornov nejen vyrovnal svoje materiální závazky, ale stal se velice 

známým na Krymu, v obou hlavních městech a v zahraničí. V roce 1900 firma Pazetti 

představila Sokornova na Celosvětové všeobecné výstavě v Paříži, kde krymský atelier 

fotografa společně s firmami Pazetti ze Sankt-Peterburgu, Maksimem Dmitrievem 

z Nižního Novgorodu a Karlem Fišerem z Moskvy získali ocenění a vyznamenání. 

Výstava ukázala také Vasiliji Sokornovi tvorbu představitelů „nové školy“: Franca 

Sutcliffa, Alfreda Gersley-Gintona, Hanse Vačeka a dalších umělců stojících u zdrojů 

vývoje fotografie ke dříve nedosažitelnému bohatství obrazových řešení. 

38/ Vasilij Sokornov, Čufut-Kale, Krym, 1911 
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Na fofovýstavách práce Sokornova sousedily s výtvory fotografů-piktorialistů, kterým byly 

myšlenkově nejblíže. Prvního ocenění se umělec ve vlasti dočkal v rok oslavy 200 let 

Sankt-Peterburgu na mezinárodní umělecko-fotografické výstavě. Později fotograf obdržel 

mnoho dalších vyznamenání mezi něž patří stříbrná medaile na Mezinárodní výstavě 

v Petrohradu a stříbrná medaile na fotografické výstavě v Kyjevě. V roce 1908 byl umělec 

přijat do řad Ruské fotografické společnosti, jejíž členství umožňovalo svobodně 

fotografovat v celé ruské monarchii a poskytovalo významné slevy při pořízení 

fotomateriálů. 

V roce 1912 zkusil Vasilij Sokornov svoje síly také v novém žánru: a podobně 

první, kdo ocenil talent fotografa – F. F. Jusupov-Sumarokov-Elston-starší si objednal 

nafocení svého majetku. Fotograf se skvěle vyrovnal s bleskem i  s tímto úkolem, o čemž 

svědčí album, které je uchováno v Alupkinském státním palácově-parkovém muzeu-

chráněné oblasti. V tom samém roce se několik prací Sokornova dostalo do knihy 

vědeckého sběratele L. P. Simirenka, který v předmluvě píše: „Díky porozumění 

projeveném k tomuto vydání uměleckým fotografem V. N. Sokronovem v Alpuce, tímto 

jemným a citlivým vnímatelem krásy krymské přírody, se podařilo oživit text zařazením 

řady jím tištěných fotografií-obrazů, které mi dovolil použít jako originály a za to mu patří 

velké poděkování“.
36

 Ale tvorba umělce se nesetkávala vždy se vřelým přivítáním. 

Například na Simferopolském fotosalónu kritizovali Vasilije Sokronova za přílišnou 

malebnost prací, která jakoby vzdaluje zobrazení od skutečné fotografie. [18] 

                                                

 

36 Vasilij Sokornov. [online]. [cit. 2013-05-14]. Dostupné z: http://www.photoclub.com.ua/photo/501439/ 

39/ Vasilij Sokornov, obyvatelé Kryma, Krym, 1912 
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Začátek První světové války znamenal konec tomuto zlatému období. Jako mnozí 

fotografové v té době začíná také Sokornov pociťovat značný nedostatek fotomateriálů: do 

začátku války byl prakticky zabezpečen produkcí německé výroby. Rozpoutaná revoluce a 

občanská válka prakticky snížily příjmy fotoateliéru na nulu a tak přes překonávání 

problémů pokračoval až do roku 1927, kdy byly soukromé fotografické podniky 

zlikvidovány. 62-letý fotograf se stal nezaměstnaným.  

V roce 1928 byl Sokornov přijat do práce v právě založeném státním vydavatelství 

„Krymizdat“. Umělec vytvořil i logo, které znamenalo vycházející slunce. V tuto dobu 

vydavatelství po desítkách tisíc přetiskovalo pohlednice se sokornovskými „Pohledy na 

Krym“, což dávalo fotografovi určitou naději na zabezpečení stáří. Bohužel tomu osud 

nebyl nakloněn: v tu dobu byla autorská práva zkrácena. A tak v roce 1930 „Krymizdat“ 

převzal více než 1300 autorských negativů V. N. Sokornova. Posléze z nich byly udělány 

snímky, které se staly součástí fotoalb a byly mnohokrát v mnohatisícových tirážích 

vydávány.  

Přesto umělec pokračoval v práci bez ohledu na přibližující se stáří. V roce 1937 po 

dlouhé pauze se Vasilij Sokornov zúčastnil fotovýstavy. Jeho vráce vyvolaly takový ohlas, 

že se po určitou dobu stal skoro oficiálním fotografem-krajinářem Krymu, v tu dobu 

majícího status celosvazového letoviska. Opět tomu zabránila válka. Sokornov znovu, 

tentokrát naposledy změnil žánr – zachovaly se rokem 1944 datované snímky vojáků a 

důstojníků, kteří rehabilitovali v krymských nemocniocích. 

40/ Vasilij Sokornov, Jalta, Krym, 1912 
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Aby zachránil svoje práce v tyto roky, postoupil 100 svých nejlepších fotografií 

státu do Alupkinského plácového muzea. Bohužel po změně muzea ve státní  rekreační 

středisko byly všechny nezvratně zničeny. Ale fotograf již toto neuviděl. Umřel v roce 

1946 a našel poslední místo odpočinku na starém alupinském hřbitově, kde je dodnes 

možné vidět jeho mohylu. [23] 

 

4.2 Sevastopol 

Sevastopol měl vždy zvláštní místo na mapě Krymu. Jeho historie je provždy 

spojená s rozvojem námořnictva, stavěním lodí, s významnými událostmi celosvětového 

významu. Historie města a jeho obyvatel se odráží v práci fotografů. V roce 1885 se 

v centru města na třídě Nachimova 13 otevřel fotoateliér Ašichina, poté od roku 1888 do 

1890 existoval fotoateliér I. Gezlemeze. Na konci roku 1886 se na stejném místě na třídě 

Nachimova 5 otevřelo fotostudio А. Ljuchtergandta.  

Většina prvních fotografů byli umělci a Ljuchtergandt nebyl výjimkou. Existuje 

několik fotoalb a desek s pohledy na Krym, které jsou vydány tímto studiem a ještě více 

překrásně provedených a zázrakem zachovaných fotografií v rodinných archivech. 

Přibližně v roce 1892 tato fotodílna připadla S. Rajnišovi a existovala minimálně do roku 

1904. Desky-alba vysoké kvality byly nadále vydávány ve velkých množstvích a dodnes se 

s nimi setkáváme u sběratelů a v některých fondech. 

41/ Anonym, ulice Nachimova, Sevastopol, 1886 
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V roce 1895 se stala jedna událost: Rajniš dal k soudu jiného neméně známého 

sevastopolského fotografa a stejného odborníka Gezlemeze. Jde o to, že Rajniš získal podle 

jeho tvrzení na celoevropské výstavě fotografií v Bruselu zlatou medaili. To vyvolalo 

závist Gezlemeze a ten začal veřejně tvrdit, že Rajniš koupil medaili za 200 rublů a přitom 

ji bylo možné koupit za 150. Ve výsledku se u soudu prokázalo, že Rajniše ocenili pouze 

děkovným dopisem, ale stejně byl Gezlemez pokutován za urážku Rajniše. 

Fotoateliér Mazury se otevírá na ulici Bolšaja Morskaja 25 v roce 1900. М. Mazur 

byl dvorním fotografem velkého kněze Alexandra Michajloviče. Považoval se za 

nejznámějšího fotografa v Sevastopolu. Narodil se v Berdjansku v roce 1874. Od 14 let 

pracoval jako žák sevastopolského fotografa I. Gezlemeze. Měl monopolní právo na focení 

Černomořské flotily. Provedl a vydal v masové tiráži album „Panorama obrany 

Sevastopolu“. Byl členem Celoruské fotografické společnosti. [3, 4] 

V Sevastopolu se po skončení uměleckého učiliště v Kyjevě usadil umělec, 

restaurátor, a fotograf Michail Nikolajevič Protopopov (1859-1927). Na začátku let 1880 

vyučoval kreslení na dívčím gymnáziu. V letech 1890 vlastnil fotostudio s názvem 

„Krymská fotografie“ na ulici Bolšaja Morskaja 18. V ní Protopopov prováděl různé 

fotografické práce: portréty, skupinové snímky, kopie z obrázků, restaurace a zvětšeniny 

fotografií. Aktivně se účastnil umělecko-restauračních prací v Sevastopolu, Bachčisaraji, 

Muchalatce. Společníkem Protopopova byl do roku 1900 M. Mazur, který v listopadu 1900 

otevřel vlastní fotostudio. Na konci roku 1902 Protopopov fotostudio prodal A. P. 

Akimovi. [3] 

42/ Anonym, Grafský přístav, Sevastopol, 1886 
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45/ Michail Protopopov, Sevastopol, 1910 

44/ М. Mazur, Sergey Chernyshev (sedící zleva) 

s přáteli, Sevastopol, 1900 

43/ М. Mazur, „Sasha“, Sevastopol, 1911 

46/ S. Rajniš, Sevastopol, 1901 
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4.2.1 Chersones Тavričeský 

Na území Sevastopolu se nacházejí zbytky Chersonesu Tavričeského
37

 – města 

založeného starořeckými kolonisty před více než dvěma a půl tisíci lety. Vykopávky začaly 

v roce 1827. S rozvojem vědy a techniky té doby a na základě historických potřeb se 

začalo používat fotografické zařízení.  

Vykopávkami Chersonesu se zabývala Imperátorská archeologická komise. Její 

předseda hrabě A. А. Bobrinský si vysoce cenil úspěchů vědy v technice té doby a jako 

jeden z prvních se stal vlastníkem daguerrotypového fotoaparátu, který si objednal z 

Paříže. Jakmile jím řízená instituce začala plánované vykopávky Chersonesu 

Tavričeského, aktivně se začala rozvíjet technologie fototisku, přední pozice zaujímalo 

portrétní, umělecké, reportážní snímání. První zmínka o vytvoření fotografie pro 

zdokumentování vykopávek Chersonese se datuje k únoru roku 1889 k nějaké finanční 

                                                

 

37 Chersones Tavrijský – město založené starými Řeky na Heraklijském poloostrově na Jihozápadním 

pobřeží Krymu. Nyní se Chersonské hradiště nachází na území Gagarinské čtvrti Sevastopolu. Po dobu dvou 

tisíc let byl Chersones velkým politickým, ekonomický a kulturním střediskem severní pobřežní oblasti 

Černého moře, kde byl jedinou dórskou kolonií. 

47/ A. Ljuchtergandt, Chersones Тavričeský, Sevastopol, 1892 
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zprávě a fotografovi za to bylo zaplaceno 6 rublů za 2 snímky. O něco později v tom 

samém roce bylo zaplaceno sevastopolskému umělci a fotografovi A. Ljuchtergandtovi za 

snímek z vykopávek 10 rublů. 

Ještě jedním sevastopolským fotografem a umělcem, se kterým těsně 

spolupracovalo vedení muzea, byl Michail Protopopov. Jeho fotografie zdobily mnohé 

výkazy, tiskly se v budovách Imperátorské Archeologické komise.  

  Tehdy pokusy se získáním barevných fototisků teprve začínaly, ale širokého ohlasu 

se těšily rukou vykreslené černo-bílé fotografie, lidové nazvané „krašenky-omalovánky“. 

Technologie přidání barvy k zobrazení byla následující – průhledné barvy se nanášely 

štětcem na ještě syrový otisk. Skvělému umělci, jakým byl Protopopov, nedalo mnoho 

práce přenášet přirozené barvy nalezených objektů. [3, 4] 

 

4.3 Roger Fenton – Krymská válka (1853-1856) 

V červnu roku 1853 Ruská monarchie rozvázala diplomatické vztahy s Tureckem 

a okupovala dunajská knížectví. V reakci na to Turecko 4. října roku 1853 vyhlásilo válku. 

[21] 

Podle grandiózního rozsahu, velikosti dějiště operací a počtu mobilizovaných 

vojáků je Krymská válka plně srovnatelná se světovou válkou. Krymská válka se lišila od 

jakékoliv jiné předchozí války tím, že se změnily metody možnosti a metody hromadných 

sdělovacích prostředků. Lidé, aniž by vycházeli z domova, byli schopni sledovat chod 

vojenské operace se zpožděním pouze několika dní. Byla to epocha železnic a komunikací 

- vynalezen byl telegraf. Britští vojáci protáhli kabel telegrafu po dně Černého moře a po 

něm se předávaly zprávy z východního břehu Krymu, kde začala válka.  

Vojenští zpravodajové provázeli armádu v době vojenských akcí a oznamovali 

válečné události v tisku. Redaktor novin „Times“ John Delane vyhledával fotožurnalisty, 

kteří bylo ochotni vypravit se na východní frontu a dokonce sám pobýval na Krymu.  

Nejznámějším korespondentem, předávajícím zprávy v novinách „Times“ o 

vojenských událostech byl William Howard Russell. Zpočátku dostal Russell příkaz 

doprovázet britskou armádu na Maltu, poté na východní pobřeží Ruska a nakonec na Krym 

do Sevastopolu. Mnozí historikové a badatelé Krymské války považují Williama Russella 

za nejlepšího vojenského korespondenta. Jeho zprávy o událostech z Krymské války se 
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během dvou let (do jara roku 1854) posílaly dvakrát týdně mořskou poštou. William 

Russell nebyl jediným vojenským korespondentem, který psal články o Krymské válce do 

novin.  

Prvním vojenským fotokorespondentem, který nasbíral rozsáhlý fotomateriál o 

Krymské válce, byl Roger Fenton. Narodil se 20. března roku 1819, v Crimble Hall, 

Lancashire v Anglii.  Když v roce 1851 navštívil výstavu prvních fotografií v Hyde Parku, 

byl naprosto ohromen obrovskými možnostmi tohoto nového uměleckého druhu. Z důvodu 

studia techniky focení a procesu voskování papíru, vynalezeném Gustavem Le Grayem
38

 

se vydal do Paříže. V roce 1852 Fenton představil svoje první studiové fotografie.  

Z cest po Rusku si Fenton přivezl mnoho snímků Moskvy, Sankt-Peterburgu a 

Kyjeva. Fenton se hodně a plodně zabýval fotografií a v roce 1852 se stal zakladatelem 

Královské fotografické společnosti pod záštitou prince Alberta.  

Thomas Agnew z vydavatelské firmy „Thomas Agnew & Sons“ nabídl Fentonovi 

jako úspěšnému fotografovi možnost stát se oficiálním fotografem vlády Velké Británie a 

nasnímat první vojenskou fotoreportáž o událostech Východní (Krymské) války. V 

listopadu roku 1854 si Fenton pořídil furgon u bývalého obchodníka s vínem a předělal jej 

na mobilní fotolaboratoř. Najal pomocníka a pro vyzkoušení vhodnosti furgonu absolvoval 

tréninkové putování po venkovských oblastech na anglických silnicích při focení přírody a 

architektury. V únoru 1855 za podpory britské vlády a pod královskou záštitou prince 

                                                

 

38 Gustave Le Gray (1820-1884) – velký francouzský fotograf XIX. století. Jeden z prvních, kdo prohlásil 

fotografii za umění. Novátor v technické oblasti fotografie. 

48/ Roger Fenton, autoportrét 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 55 

 

Alberta se Fenton vypravil na Krym na palubě lodi „Hecla“ a vzal si pro práci na Krymu 

kolem 700 skleněných desek. 

Po dobu, kterou Fenton prožil na Krymu, měl možnost vidět všechny hrůzy války, 

a tak fotografoval a psal svým přátelům mnohočetné podrobné dopisy o válce. Lidské 

ztráty v bojích o opevněné body na Krymu u francouzských, britských a tureckých vojsk 

byly obrovské. Mnoho problémů způsobovala neorganizovanost a zmatek z důvodu 

neinformovanosti. 

Z důvodu nedokonalosti techniky neměl Fenton možnost fotografovat bojové 

události. Podmínky počasí a okolního prostředí (silné horko v létě a na jaře, ostré slunce), 

nezbytnost dlouhého trvání expozice (časové), která byla potřeba pro snímání, způsobila 

nemožnost fotografování objektů v pohybu. 

49/ Roger Fenton, „Údolí stínu smrti“, silnice plná dělových koulí, Krym, 1855 
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Při fotografování války se vyhýbal focení fotografií smrti a krutých scén. Oficiální 

vojenský korespondent Fenton měl povolení cestovat a fotit ve vojenské zóně a měl 

politickou objednávku královské rodiny na vytvoření kladného společenského pohledu na 

nepopulární Východní válku. Kromě toho měl Fenton komerční objednávku a finanční 

podporu vydavatele, který předpokládal, že dá fotografie Krymské války do prodeje. 

Fotografoval velení spojeneckých vojsk a dokumentárně odrážel ve fotografiích zvláštnosti 

situac a běžného života v táboře britských vojáků a také okolní přírody, krajiny kolem 

Balaklavy a Sevastopolu.  

Roger Fenton připravoval plán na fotografování Sevastopolu po 18. červnu, dni 

bitvy u Malavchova kurganu, ale obranné linie ruské armády mu nedovolily dostat se blíže. 

Jakmile se útok na Sevastopol nepovedl, rozhodl se, že přišel čas vrátit se do Anglie. 

Prodal svůj furgon, sebral veškeré náčiní a byl připraven k odplutí z ústí Bakalavy, ale 26. 

června roku 1855 náhle onemocněl cholerou. Roger Fenton přivezl do Anglie kolem 360 

fotografií a do roku 1862 se dál zabýval fotografií. Roger Fenton umřel v roce 1869. [22] 

 

 

   

50/ Roger Fenton, kemp kavalérie poblíž Balaklavy, Krym, 1855 
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ZÁVĚR 

V mojí diplomové práci byla posouzena historie objevu a rozvoje fotografie na 

území Ukrajiny, konkrétně v Kyjevě, Oděse a na Krymu, byli popsáni nejlepší fotografové, 

fotografické společnosti a výstavy za stoleté období od roku 1839 do roku 1939.  

 Fotografie vstoupila prudce a nečekaně do života ukrajinské společnosti: již v roce 

1839 se objevily první fotografie lvovského profesora J. Glojznera. А v Kyjevě, Oděse, a 

na Krymu se objevila fotografie v první polovině let 1840.  

Do našich dnů získalo mnoho fotografických prací vysoká ocenění na různých 

mezinárodních výstavách. Při počátcích rozvoje fotografie na Ukrajině se formovala celá 

plejáda mistrů s vlastním viděním světa, vlastním stylem. Ukrajinští fotografové se 

sdružovali do společností pro možnost výměny zkušeností, posouzení způsobů rozvoje 

domácí fotografie. Tomu napomáhalo vydávání specializované literatury, věnující se teorii 

a praxi fotografování; organizace a vedení fotovýstav. 

Ukrajinskou fotografii konce XIX. a začátku XX. století je možné bez přehánění 

nazvat jejím zlatým obdobím. Toto byla doba založení široké sítě profesionálních 

fotografických institucí, fotografických spolků, prvních výhonků fotožurnalistiky, rozmach 

vydávání fotografické literatury, rozvoj systému fotografického vzdělávání, prvních 

výzkumů v oblasti fotografické vědy, rozšíření široké výstavní činnosti, prvních kroků 

fotografické výroby, vytvoření systému obchodování s fotografickým zbožím.  

Roky 1839 - 1939 jsou obdobím, kdy díla ukrajinských mistrů fotografie 

odpovídala světovým požadavkům, o čemž přesvědčivě svědčí mnohočetná ocenění, jimi 

vybojovaná na evropských fotovýstavách. A zvláště dva ukrajinští umělečtí fotografové, 

kyjevan Nikolaj Petrov a Henrik Mikoláš ze Lvova, se stali součástí v roce 1984 v New 

Yorku vydané fundamentální „Historie světové fotografie“, kde jsou shromážděny práce 

nejlepších mistrů fotografie světa všech dob a národů.  

Čas ukázal velký význam fotografie v různých oblastech vědy, techniky, umění. 

Neocenitelný přínos k rozvoji světové fotografie přinesli také ukrajinští fotografové. 
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