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morální východiska obou autorů a principy práce ve válečných konfliktech dříve a nyní.    
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Úvod 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat komparací dvou fotografických přístupů 

při zobrazování světových válečných konfliktů. Předmětem srovnání mi bude 

fotografická tvorba autora z agentury Magnum z první poloviny 20. století Roberta 

Capy a současného válečného fotografa, člena agentury VII, Jamese Nachtweye. 

Na příkladu fotografií těchto dvou autorů chci primárně komparovat nejen 

estetickou platformu snímků, ale především morální východiska a principy práce obou 

válečných fotografů v rozdílných časových periodách. 

Cílem práce je srovnání rozdílných pohledů na válku a bojové konflikty ve dvou 

vybraných fotografických obdobích na příkladu dvou konkrétních fotografů. 

Z výsledného textu by mělo vyplynout, jakým způsobem se za čtyřicet let změnil 

přístup v zobrazování válečných konfliktů.  

Motivací k výběru tématu pro mě byla současná absence zpracování podobné 

problematiky v dostupné literatuře. Fundované vědecké práce z oboru fotografie se sice 

frekventovaně zabývají jednotlivě oběma autory a jejich tvorbou, paralelní postavení 

obou mužů do pozice vzájemné interakce ale chybí. Dle mého názoru to je dáno 

skutečností, že James Nachtwey je jako žijící a stále ještě tvořící válečný fotoreportér 

pro fotografické teoretiky zatím jen komplikovaně uchopitelný, a proto se svými 

předchůdci obtížně srovnatelný. 

Motivací mi bylo také současné rozporuplné postavení válečné fotografie v rámci 

globálního mediálního trhu. Chci například poukázat na vzájemně opozitní percepci 

takových snímků veřejností. Společenská poptávka současnosti totiž staví často stejný 

válečný snímek na pomyslný piedestal prostřednictvím každoročně udílených 

fotografických cen (u nichž zvlášť v posledních letech platí, že nejvíce jsou ceněny 

právě fotografie z válečných konfliktů), ale zároveň tutéž fotografii degraduje na 

pouhou „mediální obrazovou výplň“, kde často platí, že uvedená oceněná fotografie je 

v médiích prezentována například hned vedle fotografie rozesmáté celebrity nebo 

například reklamního snímku, čímž dle mého názoru ztrácí relevanci. Přeneseně se tak 

lze v některých pasážích práce okrajově věnovat také působení válečné fotografie na 

čtenáře, resp. diváky, dříve a dnes, popř. se dotknout případných sociokulturních a 

morálních aspektů takových snímků. 
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Při své práci používám metody kvalitativní vizuální analýzy a komparace. Jako 

zdroj jsem využívala dostupnou českou i cizojazyčnou literaturu, novinové a časopisové 

články a internet. 

Struktura práce si klade za cíl nejdříve nabídnout informační životopisný a profesní 

background obou srovnávaných autorů a agentur, s nimiž jsou spojeni. Akcentovanými 

pasážemi práce ale budou až následující oddíly, ve kterých přistoupím ke komparaci 

obou fotografů a vymezení společných i opozitních prvků v jejich fotografické tvorbě. 

Zajímá mě, v čem se liší způsob jejich fotografování, jakou preferují distanci od 

fotografovaného objektu nebo například jak komponují záběr. Pokusím se také o 

analýzu a konfrontaci čtyř konkrétních - a dle odborné kritiky také „nejslavnějších“ 

fotografií obou autorů. 

V jednom případě se odchyluji od schválené teze bakalářské práce. Dílčí kapitolu 

avizovanou v tezi bakalářské práce týkající se vlivu fotografa Henri Cartier-Bressona na 

Capovu osobnost a tvorbu jsem do své práce nakonec nezařadila. Vzhledem k uchopení 

mého tématu není tato kapitola relevantní, vliv Bressona na Capu nebyl tak zásadní, jak 

jsem původně předpokládala. Přestože byli celoživotními přáteli, každý z nich měl 

k fotografování jiný přístup. Dle mého názoru by se kapitola stala nefunkčním 

odbočením z kontinuální linie definované odlišným tématem. 

V závěru práce bych chtěla kromě zobecnění poznatků, učiněných u konkrétních 

příkladů, definovat pozici současného válečného fotožurnalismu a subjektivně se 

pokusit predikovat její vývoj v konkurenci jiných, dynamičtějších mediálních forem. 
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1. Profil Roberta Capy 

1.1. Endre Friedmann vytváří fotografa Roberta Capu 

 
Budoucí fotograf Robert Capa, vlastním jménem Endre Friedmann, se narodil v roce 

1913 v Budapešti. Vyrůstal ve středostavovské rodině neortodoxních židů. Už v mládí, 

ještě před osmnáctými narozeninami, se začal výrazně politicky profilovat: vyjadřoval 

velkou sympatii k levici, zároveň ale nechtěl uznat institut politických stran, a i proto 

opakovaně odmítl vstoupil do Maďarské komunistické strany. Kvůli stykům s 

levicovými aktivisty ho sledovala, později i zadržela tajná policie. 

 

„V malých státech se tehdy hodně politizovalo, tlak budil protitlak a hortyovský 

diktát vzbudil v mladém gymnazistovi hluboký zájem o světové revoluce. V té době silně 

sympatizoval s levicovými myšlenkami. Svými styky se stal tak nápadný, že bylo nutné, 

aby změnil své stálé bydliště.“ (Fárová, Whelan: 2004) 

 

Capa musel v roce 1931 Maďarsko kvůli vlastnímu studentskému levicovému 

aktivismu opustit. Zamířil do Berlína, tehdy kosmopolitní centrály evropských 

intelektuálů.1 Přijel tam v době, kdy se rodil žánr moderní fotoreportáže, rapidně 

vzrůstal význam fotografického obrazového časopisu jako média pro zpravodajství i pro 

vizuální komentář tehdejšího života a v Evropě se formovaly budoucí páteřní obrazové, 

fotografické tituly. 2 V Německu začínal jako asistent v temné komoře agentury Dephot, 

fotožurnalistické zkušenosti získal v Ullsteinově vydavatelském podniku. Propracoval 

se na pozici fotografa nejdříve lokálních, později mezinárodních událostí: například byl 

náhodně vyzván, aby jel do Kodaně a vyfotografoval politickou schůzi. Přivezl sérii 

portrétů Lva Trockého, hovořícího o smyslu ruské revoluce - vznikla jeho první 

publikovaná fotoreportáž.3 

 

                                                 
1 „Z Budapešti jede přes Vídeň, Brno, Prahu, Drážďany. V Praze mu dal údajně peníze na další cestu 
pražský rabín. Asi se zdržel nějaký čas v Praze, udělal si tu několik přátel.“ (Fárová, Whelan: 2004) 
2 Např: Life, Look, Vu, Picture Post, Weekly Illustrated, National Geographic, Paris Match, Berliner 
Illustrierte Zeitung, AIZ. 
3 Fotografie ruského revolucionáře Lva Trockého na konferenci v Kodani měla být titulní fotografií 
Capovy monografie připravované v 60. letech historičkou a kritičkou fotografie Annou Fárovou 
v Československu pro Odeon. Přestože její  vědecká práce byla hotová v roce 1967, vyšla v ČSSR  
víc než pět let po cenzuře, která tento snímek na titulní straně publikace zakázala.  
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Když v Německu nastoupili k moci nacisté a Hitler, Friedmann spolu s přítelkyní 

Gerdou Pohorylles (později Taro) emigroval nejdříve do Vídně, krátce poté do Paříže. 

Tam se seznámil s mladými, později slavnými fotografy: André Kertészem, Davidem 

Seymourem, Henri Cartier-Bressonem. Endré Friedmann skončil, nahradil sám sebe 

pseudonymem: 

 

„Věděl, že nemajetný, neznámý mladý emigrant se v tvrdé konkurenci jen stěží uživí, 

a tak hraje v Paříži bohatého, slavného a nadaného amerického fotografa Capu, který 

občas zavítá do Francie, a protože je bohatý, musí dostávat trojnásobné honoráře.Ve 

Spojených státech si pak tutéž legendu vytváří zase jako fotograf francouzský. Capa má 

však cennou devízu – talent. A tak další jeho osudy začaly legendu slavného fotografa 

opravdu naplňovat.“ (Mrázková: 1986) 

 

Tematicky i politicky se Robert Capa začal v Paříži profilovat už prvními fotkami: 

zachycoval  francouzské nepokoje a politický pohyb kolem Lidové fronty. Na schůzi 

Společnosti národů v Ženevě pak v roce 1936 zachytil jako jediný fotožurnalista rvačku 

technikou „close-up“ (z těsné blízkosti), zároveň byl ale odhalen - Endre Friedmanna 

poznal  slavný vydavatel francouzských obrázkových časopisů Lucien Vogel. Přesto se 

ale časopis Vu, který Vogel vydával, následně stal jedním z hlavních odběratelů Capovy 

práce. 

 

1.2. Španělská občanská válka: Robert Capa se proslavuje 

 

V létě roku 1936 vypukla ve Španělsku občanská válka. Lucien Vogel najal zvláštní 

letadlo a Robert Capa i jeho mladá žena Gerda Taro odletěli do Barcelony a později do 

Andaluzie mapovat válečné události. 5. září roku 1936 vznikla během útoku na 

postavení fašistické falangy jedna z jeho nejznámějších fotografií. 

 

„V jednom okamžiku pokládá Capa svůj aparát na okraj zákopů, a aniž by se díval, 

při další kulometné palbě tiskne spoušť. Nevyvolaný film zasílá do Paříže. Capa 

naplňuje svou legendu. Stává se oním ´slavným, bohatým a nadaným fotografem Capou´ 

svou fotografií Padající republikán, jednou z nejslavnějších světových válečných 
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fotografií. Proměna se realizovala: z Friedmanna se opravdu a definitivně stal Capa.“4 

(Fárová, Whelan: 2004) 

 

Fotografiemi ze Španělska se začal Capa profilovat. Zajímal ho dopad války na 

civilní obyvatelstvo, na fotografiích zachycoval enthusiasmus a odhodlanost žen i mužů, 

kteří se snažili bojovat proti fašismu. Poprvé měl příležitost zachytit zraněné a umírající, 

nešťastné oběti náletů, zoufalství ve tvářích trpících lidí.5  

 

„Ve Španělsku Capa našel svůj styl v detailních portrétech lidí, ve snaze zachytit 

jejich emoce a odhodlání i v rychlých akčních záběrech dělaných z co možná největší 

blízkosti. Z fotografií anarchistických milicionářů na nás přímo srší jejich odpor, 

zanícení a naděje na vybudování nového, lepšího světa.“ (www.blisty.cz) 

 

Capu zasáhl španělský konflikt i osobně. Jeho manželka Gerda Taro zemřela při 

bitvě u Brunete, při jednom z fašistických útoků, pod pásy tanku. 

 

1.3. Robert Capa jako angažovaný válečný fotograf 

 

Před koncem španělské války v roce 1938 odjel Robert Capa do Číny, kde půl roku 

fotil čínský odpor proti japonské invazi. Počátkem 40. let dokumentoval prezidentské 

volby v Mexiku. Po vypuknutí druhé světové války se na pár let stáhnul a odjel do USA. 

Vrátil se až téměř ke konci války, a to do Londýna.  

 

„Odtud vyjíždí na všechny strany. První cesta ho vede do tuniské pouště, kde žádá 

velícího generála o povolení k seskoku na Sicílii. Dosud padákem neskákal, ale chce být 

první, kdo zachytí Američany v Itálii. Jeho znalost války byla v té době už proslulá.“ 

(Mrázková: 1986) 

 

                                                 
4 O fotografii padajícího republikána více v kapitole 5.1. 
5 Robert Capa se ve Španělsku v době občanské války seznámil se spisovatelem Ernestem 
Hemingwayem, kterého válka inspirovala k napsání románu Komu zvoní hrana (vyšla v roce 1940). 
Robert Capa ze svých fotografií ze španělské občanské války vytvořil obrazovou knihu Když se dělá 
smrt (vyšla v roce 1938).  
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Vylodění Spojenců, v den D, 6. června 1944, fotografoval pro slavné obrazové 

časopisy Life a Collier´s. Jeho aparát zachycoval první proudy vyloďujících se vojáků, 

přičemž on sám stál v první linii, otočen zády k nepřátelské ofenzívě.6 Jeho poslední 

snímky z druhé světové války byly fotografie z osvobozování Paříže, z posledních bojů 

o město. Po válce, v roce 1946, získal Robert Capa úředně jméno a americké občanství 

a odjel do Hollywoodu. O rok později se vydal se spisovatelem Johnem Steinbeckem na 

cestu do Sovětského svazu, kde fotil mírové budování v poválečných letech.7 V roce 

1948 opět odjel do války, dostal exkluzivní nabídku dokumentovat vznik státu Izrael. 

V roce 1953 přišel o americké občanství, byl mu odňat cestovní pas. 

 

„Americké tajné služby považovaly Capovy přátelské styky se socialisty a komunisty 

během španělské občanské války za nebezpečné a nahrávající ideologii komunismu.“ 

(Haló noviny: 2004) 

 

V USA se nelíbila ani Capova cesta do SSSR a nadšení nevzbudily ani jeho 

očekávané fotografie z Izraele. Více než bitevní konflikty na nich totiž byl zachycen 

obyčejný život pracujících a budujících lidí. V letech 1948-54, kdy zrovna neprobíhal 

žádný válečný konflikt, Capa cestuje a fotografuje portréty svých přátel, umělců, malířů 

a spisovatelů.8 

 

1.4. Generace tzv. humanistických fotografů a agentura 

Magnum Photos 

 

Na jaře roku 1947, krátce po skončení Druhé světové války, se Robert Capa sešel s 

fotografy Henri Cartier-Bressonem, Davidem „Chim“ Seymourem, William "Bill" 

Vandivertem a Georgem Rodgerem v restauraci nad lahví šampaňského a společně se 

rozhodli založit nový typ obrazové agentury. Podle šampaňského, které ten večer pili, 

nazvali novou agenturu Magnum.9 Robert Capa se stal jejím předsedou v roce 1951. 

Cílem nově založené agentury bylo vydobýt si samostatné a nezávislé postavení 

                                                 
6 O fotografiích z invaze v Normandii více v kapitole 5.2.  
7 Vznikl soubor Ruský deník o rekonstrukci země v poválečných letech; řada fotografií zařazena do 
Steichenovy expozice Lidská rodina. 
8 Pabla Picassa s jeho mladou ženou na Riviéře, Ernesta Hemingwaye, Henriho Matisse ve Vence atd. 
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vzhledem k tisku. Motivací k založení agentury totiž byly nedostatky ve způsobu 

používání fotografií v médiích. Magnum, sdružení profesionálních a nezávislých 

fotoreportérů, nastolilo tolik potřebná etická pravidla. 

 

„Založením agentury v roce 1947 si splnil svůj velký sen. Tím, že se spojil ještě 

s několika dalšími významnými fotografy, přiměl editory časopisů ke vstřícnější 

spolupráci. Aby fotografie nebyly necitlivě ořezávány, aby se pečlivě vybíraly ty 

nejdůležitější snímky. Členové Magna tak získali mnohem větší kontrolu nad výsledkem 

své práce. Stali se i vlastníkem negativů – předtím si je nechávaly magazíny.“ 

(Hospodářské noviny: 2004) 

 

Dalším důvodem k založení obrazové agentury byla podpora a výchova mladých 

talentovaných fotografů. Členové Magna přispívali dle svých finančních možností 

pravidelně do společného fondu. Peníze pak sloužily k financování mladých, 

nemajetných, ale talentovaných fotografů. V neposlední řadě je mezinárodní agentura 

Magnum, fungující dodnes, sdružením zejména tzv. humanistických fotožurnalistů. 

Fotografie členů sdružení mají ambici společensky se angažovat v problémech 

soudobého světa. Humanisté preferují „lidský pohled“ na veškeré dění, jejich přáním je 

„vyjmout ze spleti světových událostí humánně pojaté obrazové svědectví o současném 

životě lidí na celém světě. (…) Humanistický aspekt ve fotografii má dlouhou, 

ušlechtilou tradici. Ve jménu života zobrazuje ponížení člověka i jeho nezničitelnou 

touhu opět se vzchopit a žít. Ve jménu lidského štěstí stvrzuje základní kvality života. 

V něm fotografie našla své nejzákladnější poslání. (…) Přinášet svědectví o lidském 

údělu je pro fotografa náročné. Je třeba, aby měl hluboké porozumění pro člověka, 

pokoru k životu a aby byl schopen projevit vždycky svou lidskou účast. I metoda je 

náročná: není možné se skutečnosti zmocňovat, ale naopak trpělivě čekat na příhodnou 

chvíli, která vyjádří samu podstatu jevu či události.“ (Mrázková: 1986) 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
9 Slovo Magnum podle anglického slovníku znamená velkou láhev šampaňského („two bottles of 
spirit“). Přeneseně ale i ve významu „spirit“ ve smyslu „duch“.   
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1.5. Smrt v Indočíně 

 

V roce 1954 se Capa vydal do Japonska představit výstavu fotografů sdružených 

v Magnu. Zastihl ho tam časopis Life, který mu nabídl zakázku v tehdejší Indočíně, kde 

právě zuřila válka. Capa nabídku, která se mu 25. května 1954 stala osudnou, přijal. 

 

„Dopisovatel Time a Life, John Mecklin, který byl s Capou na místě, podává o 

posledních Capových chvílích přesné svědectví. Capa se v Nam Dinhu v dobré náladě 

těšil, že udělá výbornou story, kterou nazve Hořká rýže. Půjde o dramatické střetnutí 

válečných vozidel, tanků a ozbrojenců s venkovany, kteří obdělávají svá bahnitá 

rýžoviště. Capa vyfotografoval, co potřeboval, pak opustil džíp a trochu se šel projít. Po 

chvíli bylo slyšet velký výbuch miny v poli a vietnamský poručík ohlašoval Mecklinovi: 

´Le photographe est mort´ (Fotograf je mrtev).“ (Fárová, Whelan: 2004) 

 

„Capa jezdil pouze do míst válečných konfliktů, které ho zajímaly. Jednou udělal 

chybu: Řekl z finančních důvodů „ano“ na zakázku v Indočíně a tato chyba se mu stala 

osudnou, šlápl tam na minu a zemřel. Ačkoliv většinu svého času věnoval fotografování 

války, v důsledku svým dílem proti válce bojoval.“ (Fotografie-Magazín: 2004) 

 

„V Hanoi, kde byla Capova kremace, konal se oficiální obřad se všemi vojenskými 

poctami. Na vlajku přikrývající rakev připnul francouzský generál jedno z nejvyšších 

vyznamenání, Válečný kříž s palmami.“ (Fárová: 1973) 

 

Robert Capa zemřel, když mu bylo 40 let. Zdokumentoval pět válek v deseti zemích 

světa. Zůstal po něm archiv čítající asi 70 tisíc negativů. 
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2. Profil Jamese Nachtweye 

2.1. Fotografické začátky 

 

James Nachtwey se narodil ve Spojených státech amerických ve státě New York ve 

městě Syracuse v roce 1948. Mládí strávil v Massachusetts, kde v letech 1966-70 

studoval na prestižní škole Dartmouth College. Tady získal vzdělání v oboru historie 

umění a politické vědy.  

 

„Už za studií však inspirovaly jeho další směřování fotografie z vietnamské války, 

začal se tedy sám učit fotografovat.“ (Fotografie-Magazín: 2007) 

 

Po dokončení studia nastoupil k obchodnímu loďstvu a pracoval na zaoceánských 

lodích jako námořník. V 70. letech se živil také jako televizní kameraman společnosti 

NEC. V roce 1976 zahájil svoji kariéru jako fotograf lokálních novin v Novém Mexiku. 

Prosadil se o čtyři roky později, kdy se přestěhoval do New Yorku a začal 

spolupracovat s předními světovými deníky a časopisy. V roce 1981 vyjel fotit první 

eskalující válečný konflikt do Severního Irska, kde zrovna IRA vyhlásila hladovku. 

Následovaly série fotoreportáží z míst válečných i sociálních konfliktů po celém světě. 

Mezi jeho nejdůležitější a na fotografie nejplodnější byly pobyty v Africe a na Balkáně. 

Nafotil rozsáhlé fotografické cykly z politicky výbušné Jihoafrické republiky, 

hladovějícího Somálska, v bojích se utápějící bývalé Jugoslávie, ekologicky 

zdevastovaného Rumunska i například rozpadajících se republik bývalého Sovětského 

svazu. O cestě do Somálska James Nachtwey říká: 

 

„Do Somálska jsem jel na vlastní pěst. Neměl jsem žádné finanční krytí, protože 

mne tam noviny neposlaly. Přál jsem si vytvořit svědectví toho, co tam lidé prožívají. 

Chtěl jsem, aby moje snímky vzbudily soucit. Podařilo se.“  (Remešová: 1994) 

 

James Nachtwey dokumentoval příčiny, samotné děje i následky konfliktů mezi 

náboženskými etniky, národnostní sváry, hladomory i přírodní katastrofy. V roce 1984 
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získal kontrakt kmenového fotografa Time Magazine,10 stal se členem agentury Black 

Star, v letech 1986-2001 byl členem Magnum Photos. 

 

2.2. James Nachtwey jako etický fotograf neetických skutků 

 

Během následujících téměř třiceti let se James Nachtwey díky vynikajícímu 

technickému stylu a především schopnosti dodat vysoké emocionální napětí maximu 

pořízených záběrů propracovává až k pozici nejuznávanějšího světového fotožurnalisty. 

To dokumentuje i jeho postavení v Time Magazine: pro vydavatele se postupně stává 

nejdůvěryhodnějším válečným fotožurnalistou, může si sám vybírat události, které chce 

fotit - a časopis mu na ně garantuje poskytnutí jakýchkoliv prostředků. Zároveň James 

Nachtwey formuluje vlastní motto, které má s moralistním přesahem charakterizovat 

jeho vnímání vlastní profese: 

 

„Jsem svědkem a tyto obrazy jsou mým svědectvím. Události, které zaznamenávám, 

nesmějí být zapomenuty a nesmějí se opakovat.“ (www.jamesnachtwey.com) 

 

Nachtweyovy expozice ze začátku 90. let 20. století, ať už prezentují jako například 

výstava World Press Photo z roku 1993 Somálsko a JAR, nebo se podobně jako novější 

kolekce snímků zabývají otázkami lidské bídy z Belfastu, Libanonu, Nikaragui, 

Guatemaly, případně z rumunského ústavu pro opuštěné děti, spojuje především silná 

vizuální deprese. Drtivá většina fotografií zachycuje násilí v různých formách a na ně 

navazující utrpení. Nachtwey tak své publikum často děsí, na jeho fotografiích jsou 

vidět mrtví, zranění, trosky, bití, napětí, oheň, zničené osady, zdevastované životní 

prostředí.11 Už v polovině 90. let 20. století je James Nachtwey držitelem postupně 

všech významných cen. Zlatou medaili Roberta Capy například dostal pětkrát, šestkrát 

byl jmenován Časopiseckým fotografem roku, třikrát nejlepším fotožurnalistou roku, 

vyznamenaným cenou ICP Mezinárodního centra fotografie, na World Press Photo 

dvakrát získal hlavní fotografickou cenu roku. Odborná kritika přelomu 20. a 21. století 

ho často označuje za fotoreportéra, který svojí prací překlenuje zažitý rozpor mezi 

                                                 
10 James Nachtwey dále spolupracuje i s časopisy Life, Stern, Geo, National Geographic Magazine aj. 
11 Jedna z jeho neválečných, přesto rovněž hluboce depresivních fotografií byla pořízena ve 
slovenském Žiaru nad Hronom. Nachtwey zachycuje v cyklu o těžkém průmyslu bývalého 
východního bloku bývalou zchátralou fabriku. 
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obecně vnímaným stereotypem válečných zpravodajů jako surových cyniků a oproti 

nim uměleckých fotografů s hlubokým estetickým a etickým cítěním.  

 

„Nachtwey je velice klidný a tichý fotograf, který respektuje lidi. Je potřeba si dávat 

pozor, když s ním mluvíte. Je posedlý uměním. Myslí jenom na fotky, všude v jeho bytě 

jsou nějaké fotky nebo negativy.“ (Chauvel: 2008) 

 

James Nachtwey by se dal charakterizovat například jako etický fotograf neetických 

skutků, jako „žalující“, moralizující svědek bídy, utrpení, chudoby, zmaru. Sám 

(přestože není přesvědčen o smyslu vystavovat právě takové fotografie) často právě 

jejich mediální a galerijní nadhodnotu akcentuje: domnívá se, že tím může problémy 

současného světa pomoci řešit, popř. vyřešit. 

 

 „James Nachtwey prý nevidí rád ukázky bídy, utrpení a smrti zarámované jako 

obrazy viset na stěnách. Souhlasí s touto formou pouze jako s nutností výstavy. Pravda 

je, že v takovéto úpravě působí strašně cynicky. Asi jako lebky, zdobící plot 

koncentráku. Je to však jediná možnost, jak silněji působit na lidstvo, jak zvýšit pádnost 

žurnalistické práce. Pro Jamese Nachtweye je to životní poslání.“ (ZN Noviny: 1994) 

 

Po čtyřicátých narozeninách začíná Nachtwey svoji práci publikovat také 

v samostatných fotografických knihách. První vydává v roce 1989 pod názvem Deeds 

of War (Události války). Druhá a asi jeho nejvýznamnější je Inferno (Peklo) z roku 

1999, kde je mezi 382 fotografiemi i většina jeho nejznámějších. Sám snímky z knihy 

charakterizuje takto: „Viděl jsem věci, ze kterých mě bolela každá kost v těle.“ V roce 

1999 vydal Nachtwey ještě jednu publikaci: Civil Wars (Občanské války). 
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2.3. Agentura VII 

 

Na počátku 21. století se James Nachtwey stal jedním ze sedmi zakladatelů v 

současnosti renomované fotografické agentury, specializující se na fotoreportáže ze 

světových konfliktů – násilných i nenásilných, sociálních a politických i těch, které se 

týkají životního prostředí. V září roku 2001 tak vzniká Agentura VII.12  

 

„Agentura VII ohlásila svůj vznik 9. září 2001. Následující noc James Nachtwey 

zastupující kolegu, který zmeškal letadlo, přijel do svého bytu na Manhattanu poblíž 

Světového obchodního centra. Druhý den ráno vyfotografoval několik burcujících 

snímků pádu věží, kterými výmluvně zachytil zkázu a konec jedné etapy.“ 

(www.viiphoto.com) 

 

Důvodem vzniku Agentury VII a zároveň jejím cílem je deklarovaná snaha nabízet 

kvalitní válečné fotoreportáže specializovaným klientům, nikoliv je publikovat 

v agenturních portfoliích např. vedle snímků svatebních dortů. Členové Agentury VII 

dodávají fotografie nejprestižnějším zpravodajským časopisům, jako je Time, 

Newsweek nebo New York Times Magazine. Agentura VII bývá srovnávána s 

agenturou Magnum, která se ale zaměřuje v současné době spíše na dokument a 

výtvarné snímky než na novinářskou fotografii. Pro Agenturu VII platí stejně jako pro 

Magnum exkluzivní členství a také skutečnost, že členové agenturu spoluvlastní a 

financují ze svých vlastních prostředků.13 Dalším společným atributem byla také 

motivace k založení agentury. I Agentura VII totiž vznikla proto, aby její členové mohli 

lépe prodávat své fotografie. 

 

 

 

 

                                                 
12 Alexandra Boulat, Ron Haviv, Gary Knight, Antonin Kratochvil, Christopher Morris, James 
Nachtwey a John Stanmeyer založili Agenturu VII v září roku 2001. O rok později k nim přibyla 
Lauren Greenfield a v roce 2004 fotograf Joachim Ladefoged. Eugene Richards se připojil v dubnu 
2006. 
13 Stát se členem Magna nebo Agentury VII není snadné. Zájemci musí projít přísným schvalovacím 
řízením ze strany ostatních stávajících členů. 
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3. Komparace technických a kompozičních parametrů 

fotografií 

3.1. Fotografická technika jako limitující faktor při zobrazování 

války 

 

Technickou a generační otázku komparace obou fotografů lze dokumentovat na 

jednom z nejklasičtějších fotografických sporů: tedy zda upřednostnit fotoaparáty 

značky Leica nebo Canon. Zatímco Robert Capa byl jedním z prvních světových 

fotografů, který začal pracovat s fotoaparátem Leica, James Nachtwey dlouhodobě 

používá výhradně Canon LS, v roce 2008 konkrétně jeho poslední model Canon 

LDS1Marc3. Technický pokrok od dob Roberta Capy do současnosti umožnil jeho 

následovníkům technicky propracovat snímky na kvalitativně vyšší úroveň: fotografie 

mohou v současnosti působit obsahově silněji třeba proto, že nová generace fotoaparátů 

je schopna oproti původním přístrojům například automaticky samostatně zaostřovat, 

popř. pracovat díky světelnějším objektivům ve výrazně horších světelných 

podmínkách. Přestože stěžejní fotografická období obou srovnávaných válečných 

fotoreportérů dělí téměř padesát let, a tedy technické předpoklady pro jejich práci jsou 

diametrálně odlišné, především výjimečný talent a schopnosti Roberta Capy 

nesrovnatelné výchozí podmínky navzájem přibližují. 

 

„Fotky Capy jsou geniální, protože některé snímky by obstály i v současné době. A 

přitom měl tak velký handicap s tou technikou.“ (Šibík: 2008)  

 

Robert Capa si na svém přístroji cenil především jeho pohotovosti. Právě tu ale 

současní fotografové vnímají jako proměnlivou, respektive pro dnešní válečnou 

fotografii už zcela nedostatečnou. Například významný český fotograf Jan Šibík tvrdí, 

že s přístrojem na technické úrovni Capova fotoaparátu by většina dnešních 

fotoreportérů nebyla vůbec schopna množství momentů dokumentovat.  

 

„Leica byl geniální fotoaparát pro takového fotografa pěšáka, který chodí a dělá 

jednotlivé záběry a chce být nenápadný. Ale Leica nechytla nástup digitální techniky. A 
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ta digitální technika udělala během posledních deseti let takový pokrok, že Leica hrozně 

zaostala.“ (Šibík: 2008) 

 

Naopak výhodou fotoaparátů Leica byla a je podle jiných současných fotografů 

především jejich nenápadnost při fotografování, umožňující snáze navázat empatický 

vztah mezi fotografem a fotografovaným. Obecně ale platí, že od fotoaparátů značky 

Leica většina špičkových válečných fotoreportérů v posledních letech přechází spíše ke 

značkám Canon a Nikon, a to včetně nejvýznamnějších současných fotografů, kteří jsou 

členy fotografické agentury Magnum. 

 

3.2. Vzdálenost fotografů od objektu, technika close-up 

 

Teoreticky by se dalo předpokládat, že jedním z klíčových rozdílů při fotografování 

mezi Capou a Nachtweyem bude jejich vzdálenost od fotografovaného objektu. Zatímco 

totiž Capův odstup od objektu byl determinován technickými možnostmi tehdejších 

objektivů (a tedy předurčen nutností fotit technikou close-up, tedy maximálním 

přiblížením se k fotografovanému), Nachtwey by s možnostmi dnešních teleobjektivů, 

nebo třeba s technikou mnohonásobného přiblížení např. pomocí digitálního zoomu 

mohl být hypoteticky vzdálen od objektů desítky metrů a přesto by přinášel stejné 

detaily a portréty, jako Capa před téměř pětasedmdesáti lety. Takový předpoklad ale 

neplatí, Nachtwey není kontrastem Capy, není tím, kdo fotí z větší vzdálenosti a 

bezpečnosti. Naopak: ze srovnání lze definovat premisu, že oba fotografové jsou ve 

snaze být fotografovaným objektům (a to především lidem) co nejblíže, totožní. Robert 

Capa například upřednostňovanou vzdálenost fotografa od objektu a zároveň tak základ 

techniky close-up přímo promítl do vlastního motta, podle kterého „nejsou-li tvoje 

fotografie dobré, nebyl jsi dost blízko“. U Jamese Nachtweye zase můžeme zálibu „být 

co nejblíž“ vysledovat například z biografického dokumentárního filmu War 

Photographer (Válečný fotograf), který o Nachtweyovi v roce 2001 natočil švýcarský 

filmař Christian Frei. Díky speciální mikrokameře umístěné na Nachtweyově 

fotoaparátu bylo možné exkluzivním způsobem snímat vše pohledem samotného 

fotografa. V jednotlivých scénách filmu je vidět, jak James Nachtwey ještě předtím, než 

fotografuje, přijde k lidem, podá jim ruku, navazuje s nimi komunikačně intimní vztah a 



Diplomová práce  

 22 

to často navzdory utrpení, strádání nebo bolesti, kterou takoví lidé v daný okamžik cítí – 

a teprve poté začíná z bezprostřední blízkosti fotografovat, portrétovat. 

 

 „On se velmi pomalu pohybuje s fotoaparátem, když fotí člověka. Nedá ho rychle 

k obličeji, aby hned zmáčknul, naopak, dělá to velmi pomalu a tím dává čas tomu 

člověku, aby třeba naznačil rukou, že focen být nechce. Neuvěřitelně to funguje. Přinese 

to klid i v situacích, které klidné nejsou.“ (Šibík: 2008) 

 

Právě to je dalším z předpokladů úspěchu oběma upřednostňované techniky close-

up: nejen fyzická, ale zároveň citová, psychická blízkost při fotografování k obětem 

násilí, vojákům, pozůstalým. Právě díky minimální vzdálenosti od lidí, stižených 

válkou, pak může v Capově a později i v Nachtweyově fotografické interpretaci 

převažovat detail člověka, válkou násilně vytrženého z normálního života, nad 

širokoúhlými záběry bojových polí. Absurditu, bezmoc nebo naopak krutost v různých 

obdobích a různě odlišných válkách tak oba zachycují nejčastěji v obličejích lidí, 

portrétovaných maximálně z několika desítek centimetrů. Otázka maximálního 

přiblížení k fotografovanému přitom byla vždy typická spíše pro Roberta Capu. I proto 

byl označován za bezprostředního pozorovatele válečného dění.  

 

„Capa je lidštější, humánnější, je blíž lidem. Capa když fotí, tak je v tom dialog. 

Nachtwey se soustředí spíš na fotografickou kompozici než na rozhovor, tam není 

dialog, je to spíš režie. I když fotí pravdivě, i když se s fotoaparátem pohybuje. Ale když 

vidíme fotky Capy, tak máme pocit, že on ty lidi dobře zná, že jsou to jeho intimní 

přátelé.“ (Chauvel: 2008) 

 

Hranice vlastní bezpečnosti jakoby ho na rozdíl od jiných tehdejších válečných 

fotoreportérů nelimitovaly. Capa válku fotografoval zblízka, byl s fotoaparátem na 

bojištích a frontách, podle některých fotografických teoretiků pořizoval své záběry tak, 

že se často doslova „díval“ nepříteli přímo do očí.  

 

 „Ano, byl velmi statečný, nebál se jít blízko až k ohnisku bojů. Zároveň ale zbytečně 

neriskoval, nebyl hazardér. Vyhledával sice nebezpečí a byl připraven i zemřít, pokud 

by nebylo vyhnutí. Zároveň vždycky věděl, co dělá.“ (Hospodářské noviny: 2004)  
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Přestože z fyzické blízkosti fotografa od zachycovaného objektu oba srovnávaní 

autoři těží, lze jen těžko z uvedených příkladů abstrahovat, že receptem na dobrou 

válečnou fotografii v jakékoliv době je právě co nejbližší či nejriskantnější pozice 

autora u fotografované události. 

 

„U fotek nerozhoduje, zda práce byla riskantní v případě, kdy je fotka špatná – 

námaha neovlivní kvalitu – ale je-li výsledek dobrý, můžeme pátrat, za jakých podmínek 

ho bylo dosaženo.“ (Fárová, Whelan: 2004) 

 

Paradoxně životu často nebezpečná technika close-up byla v době Roberta Capy 

dokonce terčem části kritiků. Podle nich prý Capovi stačilo „jen být u toho“. Přitom 

proti takovému tvrzení lze argumentovat, že už v Capově éře pracovalo několik  

fotografů, kteří „u toho byli“, a přesto nedosahovali ve svých fotoreportážích totožného 

dojmu jako Robert Capa. Dalšímu z možných kritických ohlasů, které fotografie 

produkované technikou close-up mohou vzbudit, zase čelil v minulosti James 

Nachtwey. Přestože jsou jeho snímky technicky vynikající a tematicky velice silné, 

jejich síla podle odpůrců tohoto druhu válečné fotografie často může vzbuzovat až 

odpor. I v tomto případě je protiargumentace jasná: právě takové snímky totiž plní účel, 

který Nachtwey proklamuje jako důvod toho, proč fotí hrůzu z největší blízkosti. A tak 

v otázce vlivu vzdálenosti fotografa od fotografovaného objektu lze konstatovat jako 

závěr spíše jen obecnou proklamaci, že primárně záleží hlavně na osobě a talentu 

fotografa, než na tom, jak daleko od objektu je. 

 

3.3. Pojetí fotografické kompozice 

 

Robert Capa i James Nachtwey kladou důraz na maximální obrazovou jednoduchost 

a sdělnost fotografie, zároveň však na komplexnost žurnalistického sdělení, které jejich 

fotografie měly přinášet. Každou fotografií sdělovali určitou myšlenku. Současně s tím 

ale bylo úkolem fotografického snímku z válečného prostředí, primárně určeného pro 

publikaci v novinách či časopisech, zaujmout čtenáře na první pohled. Někteří 

fotografové, jako například Robert Capa, toho dosahovali například tím, že některé 

jejich záběry z bojů a válečné vřavy jsou dělané v pohybu, mnohdy i záměrně 

rozostřené a působí na čtenáře novin a časopisů velmi autentickým a bezprostředním 
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dojmem, vtahují je do děje. Kromě emocí je z nich většinou cítit i nervozita a chaos, 

který provází každou válečnou akci. 

 

„Odděleně od své silné obsahové řeči mají Capovy fotografie nesporné kvality 

vizuální, kterých tento fotograf nedosahuje transpozicí nebo stylizací reality do 

uměleckého tvaru. Netouží vzdalovat se od předlohy, naopak snaží se k ní co nejvíce 

přiblížit se vší její drsností, syrovostí a pregnantností.“ (Fárová: 1973) 

 

Přestože se Capovým fotografiím nedá upřít jejich „vizuální kvalita“, o umělecké 

kompozici mluvit nelze. Capovy snímky jsou naopak typické svou „antiuměleckou 

kompozicí“. Capův fotografický styl je založený na přímém pohledu a zpravidla i na 

výjimečném okamžiku, který se týká právě prožívaných lidských emocí. Silné 

okamžiky plné citových zvratů, to bylo přesně to, co Capu nejvíce inspirovalo k tomu, 

aby zvedl svůj fotoaparát a mačkal spoušť. Řídil se citem a instinktem a fotografované 

scény zachycoval tak, jak přicházely. Nepromýšlel si dopředu, v jaké vzájemné poloze 

by měly fotografované objekty být. Naopak pro Jamese Nachtweye je umělecká 

kompozice prioritou. Má výjimečný cit pro klasickou kompozici. Jeho snímky jsou svou 

vizualizací velmi emotivní a lidské a zároveň výtvarné a umělecky dokonalé, a to i 

v případech, kdy zobrazovaný výjev je ve své podstatě velmi brutální a drastický.  

 

„Nachtwey když jede pokrýt nějaký konflikt, tak už má v hlavě, co by tam tak mohl 

vyfotit. (…) Má to hodně vypočítané, není tam moc prostror na náhodu. Je to velký 

profesionál. Capa by klidně zkazil nějaké fotky, záleželo na jeho náladě.“ (Chauvel: 

2008) 

 

Hledat ve válečné fotografii místo pro estetiku a pro výtvarné zobrazování krutých 

skutečností se na první pohled zdá být nelogické. Na druhou stranu, při představě těch 

nejbrutálnějších událostí, vyfotografovaných z detailní blízkosti a prezentovaných 

v děsivých souvislostech, existuje pravděpodobně jen velmi málo příjemců, kteří jsou 

schopni a ochotni takové syrové výjevy vstřebat. Je proto společensky nevyhnutelné, 

aby z hlediska sociokulturního kontextu byly fotografované obrazy vždy včleňovány do 

konvenčně stylizovaného rámce. To znamená, aby byly prezentovány v takové formě, 

která sice ukáže opravdové utrpení a skutečnou brutalitu, ale zároveň konzumenty 
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neodpudí a nevyděsí. Alespoň ne do té míry, aby původní informační hodnotu snížila 

naprostá „nestravitelnost“ snímku. 

 

„Utrpení může být fotogenické jen tehdy, jeli předváděno se značnou mírou 

zdrženlivosti. S výjimkou odborného kontextu soudně lékařské fotografie se divákům 

smrt, bolest a krutost předkládají v alespoň částečně ředěné podobě. V žádné moderní 

společnosti nejsou běžně ukazovány zcela nepřikrášleně.“ (Mladá fronta Dnes: 2004) 

 

Je však skupina fotografů, a mezi ně patří právě například i James Nachtwey, kteří 

násilí a drastické situace dokáží prezentovat estetickým způsobem a do 

vyfotografovaných snímků vkládají maximum možného výtvarna. 

   

„On má ten dar, že sice fotí věci, které jsou drastické, ale to jsou ty věci, který fotí, 

ty situace. A jemu se podaří to vyfotografovat výtvarně, emocionálně a v tom je potom 

ta síle té fotografie.“ (Šibík: 2008) 

 

Na druhou stranu je pravda, že právě James Nachtwey je tím, kdo po celou dobu své 

kariéry čelí výhradám, že jeho fotografie jsou až příliš estetické, až příliš výtvarné. 

Podle mnoha kritiků Nachtwey násilí a tragédie nepřiměřeně estetizuje a dělá z nich 

líbivou podívanou. Jeho fotografie pak silou své dokonalosti paradoxně potlačují nebo 

přinejmenším degradují podstatu toho, co mají dokumentovat. Robert Capa naopak 

estetickou stránku ve svých fotografiích neakcentuje, snaží se zachytit skutečnost 

dokumentární formou, bez ambice na příliš výtvarné a kompozičně dokonalé ztvárnění.  

 

 „Capa se vždycky držel klasické obrazové reportáže, to znamená, že mu šlo v první 

řadě o pravdivý doklad určitých skutečností a o jejich sdělení, nikoliv o krásné 

fotografie, vytržené ze souvislostí.“ (Fárová: 1973)  

 

Můžeme se dnes už jen domnívat, zda-li to tak bylo úmyslně, tzn. že Robert Capa 

přesně věděl, proč fotit válečné výjevy právě tím způsobem, jakým je fotil, bez nároku 

na dokonalou estetickou stránku, kterou nechtěl poselství svých válečných snímků 

degradovat; nebo zda zkrátka neuměl do svých fotografií výtvarnost zakomponovat; 

nebo zda ho v jeho možném záměru omezovala nedokonalá fotografická technika, 

kterou používal. Jisté však je, že u Nachtweye se již dá jeho fotografický styl pokládat 
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za záměr, za druh image, kterou si pro své povolání zvolil. A nepochybně se mu vyplácí 

– vytváří si tak totiž mandát k možnosti dokumentovat i ty nejvíce brutální a ty 

nejdrastičtější situace. Vydavatelé periodického tisku totiž mají jistotu, že pokud jim 

snímky z krvavého konfliktu dodá fotograf James Nachtwey, nevznikne jim problém je 

otisknout. Budou totiž „stravitelné“ za každých okolností.    

 

 

4. Komparace morálních východisek autorů 

4.1. Válka jako téma fotografie  

 

V souvislosti s osobou Roberta Capy se často cituje jeho bonmot, podle kterého měl 

údajně tvrdit, že jeho snem je stát se nezaměstnaným válečným fotografem. Na jednu 

stranu to lze sice přijmout v souladu s jeho proklamovaným humanismem, na druhou 

stranu je ale třeba takové motto objektivizovat například tím, že Capu podle mnohých 

výpovědí válka obsedantně přitahovala.  

 

„Stalo se mu to, co se stává většině válečných zpravodajů, když to dělají dlouho: 

vědomě válku nenáviděl a podvědomě ji miloval. Za to, že je největší spisovatelkou 

dramat. Za to, že obnažuje duši, která se tak dá lépe vypodobnit. Jako jiní veteráni 

novinářských válečných kolbišť pochopil, že vzrušení války potřebuje.“ (Hospodářské 

noviny: 2004) 

 

Souhlasit se ale také dá s Capovým přítelem a životopiscem Richardem Whellanem, 

který tvrdí, že primárně Capa válku nevyhledával, ale těžko se jí ve své profesi mohl 

vyhnout, protože válka byla především dominantní skutečností jeho doby. Pak se ale 

ptejme, jak vysvětlit Nachtweyovu obsesi válkou v době, kdy konflikty sice existují, ale 

narozdíl od let, kdy fotografoval Capa, nejsou primární událostí celosvětového dění? 

Tady ale nastupuje Nachtweyovo morální východisko: „Nad tím, čeho jsem svědkem, 

často pláču, ale fotografuju. Protože je důležité, aby plakali i ostatní a chtěli dělat něco 

proti tomu, co se děje.“  
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Obecně platí, že ať už dříve za Capy nebo dnes za Nachtweye je pozice válečného 

fotoreportéra vnímána společností jako vysoce prestižní. Domnívám se, že i to lze 

zpochybnit – a v současnosti ještě více, než dřív. Řečnická otázka by mohla znít, kolik 

je mezi válečnými fotoreportéry skutečně mimořádných fotografů, kteří by měli být 

oceňováni podobně jako Capa s Nachtweyem? Kolik z nich umí a chce dát válečné 

fotografii a tématu války morální, burcující přesah? Dilema tedy nacházím v tom, zda 

má být válečná fotografie pro řadové fotoreportéry spíše povoláním, nebo posláním. 

 

„Jedou, kam jim editor řekne, ´nacvakají´ fotografie a příště odjedou do jiné války. 

Capa jezdil pouze do míst válečných konfliktů, které ho zajímaly.“ (Fotografie-Magazín: 

2004)   

 

Válka je jako téma fotografie jedním z vůbec nejsilnějších a obsahově nejnosnějších 

témat. A to navzdory dalšímu z často citovaných prohlášení Roberta Capy: „Válka je 

jako stárnoucí herečka: stále nebezpečnější a stále méně fotogenická.“ V případě tohoto 

výroku se dá sice souhlasit s tím, že nebezpečnost a zákeřnost ve válečných konfliktech 

stále narůstá, a to zejména v souvislosti s vývojem válečných zbraní, které jsou dnes 

mnohem sofistikovanější než v době, ve které působil Robert Capa. Při pohledu na 

dějinné souvislosti ovšem nemohu souhlasit s Capovým tvrzením, že např. současné 

války by měly být čím dál méně fotogenické. Bohužel, současné fotografické práce 

dokazují, že svou fotogeničnost válka během doby neztrácí – naopak. Přijmout by tak 

podobný výrok šlo jen v případě, že budeme onu „nefotogeničnost“ chápat 

prostřednictvím obsahové platformy fotografií: tedy, že dnešní fotografie jsou oproti 

Capovým čím dál méně akceptovatelné tím, jaké krutosti ukazují, a že tedy Capou 

deklarovaná nefotogeničnost znamená spíše konec estetiky a nástup síly válečné 

fotografie prostřednictvím obnažené reality. Tomu se však vymyká Nachtweyův 

fotografický styl, který je založený právě na estetické stránce fotografií. 

 

„Pro všechny vzdálené diváky má zobrazené utrpení obecný význam: vidíme 

znetvořená těla, která snad patřila mužům, ženám, dětem. Otázka „Je to mrtvý člověk?“ 

převládá pro diváka nad otázkou účastníka: „Je to náš, anebo jejich?“. Obecný lidský 

soucit chápe fotografii a její faktičnost jako odsouzení války. Sama válka však nalézá 

v téže fotografii stejně přirozené ospravedlnění svého pokračování.“ (Mladá fronta 

Dnes: 2004) 
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Považovat však válku za fotograficky jednoduchý objekt lze jen těžko. I proto velké 

množství fotografických teoretiků zastává stanovisko, že válku samotnou fotografovat 

prakticky nelze, na to je vždy příliš obsáhlá, široká, neuchopitelná. Řešením je proto 

akcentovat detaily a portréty, jako Capa či Nachtwey. 

 

„Nejnezapomenutelnější z těch všech obrazů jsou však nesporně ty, které nejen 

informují o konkrétních událostech hrůzné skutečnosti, ale které vypovídají o běsu války 

vůbec. Prostřednictvím žalu v tváři matky, děsu v očích dítěte, odhodlanosti v gestu 

spravedlivého. Ty, které podávají svědectví o válce prostřednictvím jejího dopadu na 

osudy lidí a které tak činí s osobním autorským citovým zaujetím. Čím hlubší prožitek 

vtiskl fotograf do svého snímku, tím silnější je jeho působení. Jsou smutné ty válečné 

snímky, které svým výkřikem nevinných vstoupily do historie fotografie. Jsou tragické, 

drásavé a – absurdní. Jejich autoři šli do války, protože byli proti ní, a mnozí z nich 

zaplatili svůj postoj životem.“ (Mrázková: 1986) 

 

Zajímavé také je, že z komparace fotoreportů z různých válečných konfliktů plyne 

silná podobnost. A to navzdory geografickým nebo dobovým odlišnostem jednotlivých 

válek. Příkladem může být například Capovo válečné angažmá v čínsko-japonské válce 

v roce 1938. Ani orientální prostředí války celkové vyznění jeho práce nezměnilo.  

 

„Capa fotografoval hlavně pocity, jež válka vzbuzuje a které vypadají na celém 

světě stejně. Žádná válka není jedinečná, ale stále se opakuje.“ (Fárová, Whelan: 2004) 

 

Jestliže Capa prožil téměř dvacet let života uprostřed bojů, nebyl už běžným 

fotografem, který přijede, vyfotografuje, odjede. A to stejné teď po něm přebírá James 

Nachtwey. Těžko dnes hledat fotoreportéra, který se vyzná na frontě lépe než on. Sám 

ale rovněž naráží na limity toho, co fotografovat a jak: jakmile se „naučil“ zachytit 

válku, pokoušel se fotit i její důsledky, včetně například téměř nefotografovatelného 

hladomoru. V rozhovoru s Danielou Mrázkovou to vyjadřuje následovně: „Ve válce 

obvykle platí jakás takás pravidla, člověk v ní může do jisté míry brát osud do vlastních 

rukou, může o svůj život bojovat. Hlad, který je občas důsledkem války, žádná pravidla 

nemá. Člověk mu je vydán v šanc bez boje. Hladovění je hrůzostrašnější než válka. I 

přístup fotografa je nutně rozdílný. Zatímco v prvním případě fotografuji události, akce, 
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prostě pohyb, v němž lidské osudy mají jistou šanci – v druhém případě fotografuji 

beznadějný stav.“ (Mladá fronta Dnes: 1993) 

 

Válka se tak jako téma fotografie jeví čím dál víc jako abstraktní a těžko 

ohraničitelný motiv. To potvrzují i slova českého filosofa Karla Theina, který 

recenzoval knihu americké esejistky a spisovatelky Susan Sontag ´Dívat se na bolest 

druhých´: „Fotografie je připomínkou neadekvátnosti, nikoli však menší hodnoty života 

tváří v tvář mrtvým. Válku si nelze představit, stejně jako si nelze představit, jaké to 

bude být mrtvý.“ Navzdory tomu jezdí do konfliktních míst stále více fotožurnalistů 

s ambicí přiblížit prostřednictvím fotografií válečné utrpení nezúčastněným lidem, kteří 

žijí v bezpečné vzdálenosti od místa konfliktu.14    

 

4.2. Principy pohybu a komunikace ve válečné zóně 

 

Pro oba srovnávané fotografy je typická empatie a účast, se kterou se 

prostřednictvím fotoaparátu zapojovali do prožívání konfliktních situací. Zároveň je pro 

oba společným rysem skutečnost, že ve všech klíčových momentech byli na místě jedni 

z prvních, aby události dokumentovali. To vyžadovalo specifické chování, které musí 

být vlastní každému fotografovi, který chce autenticky zachycovat prvotní dojmy a 

emoce, jež tragické životní události vyvolávají. V případě Roberta Capy to dokládají 

slova Richarda Whelana, newyorského teoretika fotografie a znalce jeho díla:  

 

„Byl to extrovertní, srdečný, přitom velmi empatický člověk, který k fotografovaným 

osobám choval úctu a mistrovsky uměl vystihnout moment, kdy jsou lidé ponořeni ve své 

(většinou tragické) situaci a současně reagují na objektiv.“ (Respekt: 2004) 

 

Schopnost vcítit se a dát lidem najevo vlastní účast by ale jako jediné vlastnosti pro 

výkon nebezpečného a náročného povolání válečného fotoreportéra nestačily. Mezi 

další shodné profesně-povahové rysy Nachtweye i Capy lze zahrnout například velkou 

dávku reportérské dravosti, lovecké ctižádosti a zejména odvahu, díky které se jim daří 

dostat se tam, kde se něco děje, i za cenu nasazení vlastního života.    
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„Robert Capa vytvořil prototyp fotografa-hrdiny, který proti střílejícím puškám tasí 

objektiv. Divák má z jeho snímků pocit, že jde společně s ním do bitvy.“ (Týden: 2004) 

 

K tomu, aby se fotografům podařilo vystihnout konkrétní okamžik, který přinese 

autentické svědectví o válečném utrpení a o prožívaných emocích, je nezbytná dokonalá 

znalost války a prostředí, ve kterém se konfliktní situace odehrávají. Čím lépe fotograf 

válku a její zákonitosti zná, tím víc si může dovolit riskovat. Capa i Nachtwey nemají 

problém ve válečné vřavě komponovat a mačkat spoušť i v relativě velmi vypjatých 

situacích.  

 

„´Robert Capa veděl, že válku jako takovou fotografovat nelze, protože válka, to je 

především emoce,´ napsal kdysi o svém přiteli John Steinbeck.“ (Fárová, Whelan: 2004) 

 

A Robert Capa fotografoval právě tuto emoci, zachycoval odraz války 

prostřednictvím obličejů lidí, kterých se válka bezprostředně dotýkala. Podařilo se mu 

prostřednictvím hledáčku fotoaparátu proniknout do samotné podstaty války a 

vystihnout její hrůzný charakter, aniž by pořizoval otřesné a drásající snímky.    

 

„Hrůzu celého národa dokázal odhalit ve tváři jediného dítěte.“ (Fárová, Whelan: 

2004) 

 

I James Nachtwey, ač se dají některé jeho snímky považovat za brutální a hraničící 

s odporem, má v rámci řemesla válečného fotografa své limity a principy, který mi se 

snaží řídit.   

 

„…Nachtwey vstupuje do fotografovaných situací se zvláštní směsicí rezervovanosti, 

ostychu a vnitřní jistoty, která vyvolává ve fotografovaných okamžitý stav instinktivní 

důvěry.“  (Fotografie-Magazín: 2007)  

 

 

 

 

                                                                                                                                               
14 Více v kapitolách 6.1. a 6.2. 
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4.3. Osobní angažovanost autorů ve fotografiích 

 

„Zajímáme-li se o fotografovaný námět, očekáváme, že fotografova osobnost se na 

snímku projeví krajně zdrženlivým způsobem. Celý úspěch fotožurnalismu tak tkví 

v obtížnosti odlišit dílo jednoho výtečného fotografa od druhého, pokud si nevytvořil 

monopol na nějaký určitý námět. Takové fotografie mají svou sílu jako obrazy (či kopie) 

skutečnosti, nikoli umělcova osobního vědomí. V převážné většině snímků, které lidé 

pořizují, (...) je pak jakákoli stopa osobního vidění autora v rozporu s prvotním 

požadavkem na fotografii: aby zaznamenávala, diagnostikovala a informovala.“ 

(Sontagová: 2002) 

 

I když Robert Capa zaznamenával události přímou dokumentární formou, na rozdíl 

od Nachtweye nebyl apolitický. Nesnažil se předstírat novinářský odstup a neutralitu, 

svým zaměřením byl levicový aktivista a z mnoha jeho snímků je jeho politické 

přesvědčení cítit. Nachtwey více než Capa fotí věci a události tak, jak přicházejí a 

vlastní politická stanoviska do fotografií nepromítá. Jak ale vyplývá z jeho výpovědi ve 

filmu Rapporteurs de guerres, osobní interpretaci událostí se nevyhýbá.  

 

„Nikdy jsem nevytvářel politickou agendu, neměl jsem politické zadání, nejsem 

ideolog. Na věci kolem se snažím mít vždy především lidský pohled, cítím, že většinou 

jsem na straně utlačovaných, na straně obětí nespravedlnosti. A to se dá nazvat 

politickým nebo nepolitickým, jak kdo chce.“  (Rapporteurs de guerres: 1999)   

 

Dle mého názoru by se premisa objektivnosti a politické nezaujatosti měla stát 

základním principem práce všech současných válečných zpravodajů. A to hlavně 

z důvodu obrovského rozvoje válečné propagandy, která novinářům a fotografům 

podsouvá vlastní interpretace válečné skutečnosti. Zatímco Robertu Capovi se dala 

vzhledem ke společenskému a dobovému kontextu jeho politická angažovanost do jisté 

míry odpustit, James Nachtwey a jeho současníci jsou tlačeni celospolečenskou 

poptávkou po objektivních informacích k produkování pravdivých, reálných záběrů, 

oproštěných od jakékoliv propagandy a stranění určitému názoru.   
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4.4. Etické přístupy k fotografování války 

 

Jsou váleční fotografové hyeny nebo potřební svědkové utrpení? Z hyenismu, byť 

by byli ve své fotografické výpovědi sebesurovější nebo sebepopisnější, je lze 

obviňovat jen těžko. Vždy se nabízí argument v předpokladu, že realita války je s takto 

zachycenou fotografií totožná, ne-li ještě horší – těžko totiž předpokládat případnou 

stylizaci fotografa, která by měla mít za následek ještě horší vyznění války, než je její 

sama o sobě hrůzná realita. Přesto ale otázka po relevanci válečných fotografií a dojmů 

z nich plynoucích je na místě: nabádá ke kriticismu vůči osobě fotoreportéra, který 

disponuje možností volit mezi tím, co zachytit, čemu se vyhnout, co stylizovat, co 

zjemnit, popř. co naopak akcentovat. A právě takový přístup k individualitám typu Capy 

a Nachtweye rozkrývá zdánlivě marginální rozpor mezi jejich pojetím válečného 

fotožurnalismu. Zatímco Robert Capa prezentuje spíše zdrženlivější pojetí, James 

Nachtwey je dravější.  

Bez ohledu na to, čí fotografie pak mají díky způsobu svého ztvárnění možnost ve 

společnosti v otázce morálních přesahů výrazněji uspět, mohu se subjektivně pokusit 

definovat značně obecnou, ale také výrazně zjednodušující a populistickou premisu: 

podle ní bychom mohli považovat Roberta Capu za „antihyenu“ a naopak Jamese 

Nachtweye za „hyenu“. Takový předpoklad lze sice vnímat jako silně prvoplánový, ale 

například Capův proklamovaný humanismus a naopak Nachtweyova deklarovaná snaha 

absolutně nijak necenzurovat fotografované motivy ho podporují. Po hlubší analýze ale 

podobně polárně diferenciovaná komparace neuspěje. Naopak: nutně musíme opět dojít 

k závěru, že oba autoři jsou spíše podobní, než rozdílní – a to především cíli, kterých 

chtějí svými preferovanými způsoby fotografování dosáhnout. Jen tedy pokud chápeme 

otázku hyenismu jako otázku toho, kam je schopen který z fotografů zajít a jakou 

hranici je připraven respektovat či překročit, bude Capa ten zdrženlivější a etičtější. 

Ostatně, taková profilace byla pro Roberta Capu od počátku deklarovanou součástí 

vlastního válečně-fotoreportérského image: tedy být sice fotografem z první linie, ale 

nepopřít přitom fotografický humanismus. Mám z dostupné literatury dojem, že se často 

snažil nejen fotografiemi, ale hlavně svými výroky dosáhnout toho, aby byl vnímán jako 

fotograf „samaritán“, který se humánně bude sklánět k těm, kteří byli vtaženi do 

válečného soukolí a přitom za prožívané příkoří nijak nemohou. A možná právě takové 

paradigma přístupu determinuje i jeho snímky: když byly události moc brutální, Capa je 
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úmyslně nezachycoval přímo, ale zaměřoval se na výkyvy a otřesy, které způsobily. A 

právě proto a také právě kvůli době, ve které působil, nebyly a nemohly být jeho 

fotografie nikdy plné krve a nemohly zachycovat například roztrhaná těla.  

 

„Systematicky se vyhýbal záběrům fyzického utrpení člověka ve válce (mrzačení, 

mučení, znásilňování, smrt), lidského ponížení bez možnosti obrany, ať již byl omezen 

redakční cenzurou nebo s fotografováním podobných záběrů nesouhlasil jako 

humanisticky orientovaný a v podstatě angažovaný fotograf, soucítící se vším 

utrpením.“ (Ateliér: 2004)  

 

Obecně tedy Capa sázel spíše na emoci, než na syrovou hrůzu války. Největší 

vypovídací hodnotu pro něj měla lidská tvář, v jejímž výrazu měl ambici zachytit 

veškerou absurditu válečné vřavy. Dobře to dokumentují jeho černobílé záběry vojáků, 

plné strachu a lidského zoufalství. 

 

„Autentické dokumentární fotografie odhalují Capovo fotografické charisma: dívat 

se na dno lidských duší. Ačkoliv většinu svého času věnoval fotografování války, 

v důsledku svým dílem proti válce bojoval.“ (Hospodářské noviny: 2004) 

 

Obecně lze konstatovat, že tam, kde Capa fotografuje, aby publiku své doby 

referoval o hrůzách války co možná nejvíc bezprostředně, tak Nachtwey musí postoupit 

ještě dál – už proto, že společnost jeho doby je ke krutostem podobných sociálně 

patologických jevů jako je válka mnohem víc otupělá, než byla před třičtvrtě stoletím.  

  

„Někdo by mohl říct, to je teda hyenismus, ale on ten hyenismus z těch fotek vůbec 

není cítit. Naopak je z nich cítit něco jakoby humánního, něco lidského. Že s těma lidma 

je do posledního okamžiku a zaznamenává, to a přesto to nepůsobí brutálně a přitom ty 

situace jsou velmi brutální.“ (Šibík: 2008) 

 

To, že Nachtwey jde při své práci dál, ale není bez příčiny. V roce 1994 byl 

přidruženým členem tzv. Banb-bang Clubu. Toto sdružení fotografů se profilovalo 

snahou co nejvěrohodněji, nejemocionálněji, ale zároveň nejsyrověji zachycovat 

válečné události. Když například v letech 1990-1994 členové Bang-bang Clubu Greg 

Marinovich, Joao Silva, Kevin Carter a Ken Oosterbroek mapovali průběh bojů v JAR, 
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přinesli drsné snímky, zachycující krvavou a násilnou skutečnost bez jakýchkoli tabu. 

Fotografové riskovali život, pracovali přímo v bojích, za nekonformní a pro společnost 

neúnosné zachycení reality si ale vysloužili silnou kritiku. Jamese Nachtweye navíc 

poznamenalo toto období také osobně: v roce 1994 byl v JAR přítomen lynčování ženy 

a nafotil ho. Teprve později se v rozhovorech zamýšlel, zda a jak mohl pomoci, popř. 

zda nečinností nenapomáhal hrůznému činu.  

 

„Neznamená koneckonců ukazování bolesti a utrpení v domněle vhodné míře 

možnou spoluvinu? Nezdůrazňuje každé, i nanejvýš objektivní nebo kritické 

zpravodajství stanovisko pachatelů spíše než obětí?“ (Mladá fronta Dnes: 2004) 

 

Především na počátku 90. let charakterizuje Jamese Nachtweye silná snaha za 

každou cenu dokumentovat jakkoliv drastické události. Motivací mu bylo ukazovat vše 

tak, jak sám viděl. Necenzurované vylíčení odpornosti a nesmyslnosti válek 

legitimizovalo v jeho vědomí pořizování záběrů často na etické hranici. 

 

„Vidět ho při práci je zážitek, který umožní pochopit vznik celé řady jeho fotografií, 

u nichž člověka napadá, zda už nebyla překročena únosná hranice. Až na výjimky však 

nejde o prvoplánově drastické fotografie, spíše o okamžiky bolesti a hrůzy tak intimní, 

až se zdá skoro nemožné, že při ní může být přítomen fotografující cizinec.“ (Fotografie-

Magazín: 2007)  

 

V souvislosti s osobou Jamese Nachtweye se v tisku často cituje příběh z jeho 

fotografování v Indonésii. Při eskalaci náboženských konfliktů mezi tamními muslimy a 

křesťany sledoval útok zfanatizovaného davu na jednoho muže, údajně sám v takové 

chvíli poklekl na kolena a prosil, aby Indonésané muže nezabíjeli. Marně, tak i to 

alespoň fotografoval- přesně dle svého hesla „být svědkem a fotografovat i přes vlastní 

pláč.“  

 

„Mně Nachtwey pomohl v několika věcech – když jsem fotil některé drastické věci, 

tak to pro mě bylo nepříjemný a měl jsem tendenci to rychle nafotit. Když třeba některé 

ženě zemřelo dítě, tak jsem udělal pár snímků a odešel jsem. A pak on mi dal knihu 

Inferno, to je Peklo, a já když jsem si tu knihu prohlížel, tak jsem zjistil, že v situacích, 

kdy já odcházím, tak on jakoby přichází a je tam nadoraz.“ (Šibík: 2008) 
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4.5. Válečná fotografie jako výzva k pomoci 

 

Robert Capa i James Nachtwey byli členy fotografické agentury Magnum Photos15, 

jejímž deklarovaným heslem vždy byl morální apel, humanistické svědectví o lidském 

údělu. Tuto premisu se oba autoři svým dílem snažili naplňovat, humanistické soucítění 

s lidským utrpením promítali do svých snímků, přičemž vždy sami zodpovídali za to, co 

fotografují a co zveřejňují.16 Podle Jamese Nachtweye je posláním fotoreportéra nejen 

informovat, ale především vyburcovat lidi k činu, k pomoci. Fotografie musí umět 

v člověku vzbudit smysl pro lidskost. Zatímco v době Roberta Capy epocha 

humanistické fotografie vrcholila a poselství, které měla taková fotografie předávat, se 

střetávalo se zájmem a účastí, zhruba od druhé poloviny 60. let ze snímků deklarovaný 

humanismus pozvolna mizí.  

 

„Děje se tak pod vlivem dalších válek, střetů a konfliktů, z nichž ten nejvleklejší, 

vietnamský, do základů otřásl nejen jistotami Ameriky, ale celého světa. Fotografie 

zvěcněla, zestřízlivěla, zdrsněla.“ (Mrázková: 1986)  

 

Fotografové přestávají zachovávat zdrženlivý přístup k lidské bolesti a smrti, což se 

dá z velké části přičítat vlivu televize. Ta přebírá hlavní úlohu v informování o 

světovém dění a denně nabízí divákům naturalistické záběry z právě probíhajících 

válečných konfliktů. Zasadit emotivní úder prostřednictvím humanisticky pojatých 

fotografických snímků, které vlastně neukazují nic brutálního, se už tolik nedaří. 

Fotografové se proto přestávají rozpakovat a fotí vraždy, popravy a týrání zblízka, 

z detailní blízkosti, aby se i jim podařilo probudit do jisté míry otupělou pozornost 

vyspělé civilizace. Chtějí vyburcovat jednotlivce, společnosti i vládnoucí garnitury 

k pomoci. Otázkou však je, zda-li se jim to daří, zda-li násilí, dokumentované 

televizním a novinovým či časopiseckým zpravodajstvím, vědomí a svědomí diváků 

burcuje, či naopak otupuje.17 

 

 

 

                                                 
15 Robert Capa v letech 1947-1954; James Nachtwey v letech 1986-2001.  
16 Jedno z humanistických kréd zakládajících agenturu Magnum Photos. 
17 Více v kapitole 6.2. 
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5. Symbolické fotografie autorů a jejich komparace18 

5.1. Capa: Španělsko: fotografie padajícího republikána 

 

Svůj životní snímek, nejslavnější, ale zároveň také nejkontroverznější fotografii 

zaznamenal Robert Capa v jedné z prvních bitev španělské občanské války na 

Cordobské frontě u Serro Muriana 5.9.1936. Mírně rozostřený záběr zachycuje 

technikou close-up republikánského vojáka těsně po zásahu frankistickou kulkou. 

Zraněný je v civilním oblečení, jeho řemeny jsou spojené páskem s patrony tak, že 

připomínají šle. Fotografie ho ukazuje v okamžiku, kdy mu po zásahu vypadává zbraň 

z ruky, ta se ale paradoxně ještě několik posledních vteřin drží ve svislé, bojovné poloze 

– stejně jako sám republikán před smrtí.  

 

Publicista John Faber tvrdí, že mu Robert Capa vznik snímku popsal. Podle něj 

fotografie vznikla krátce poté, co Capa trávil pár dní se skupinou republikánských 

bojovníků poblíž Cordoby. Nečekaně museli utíkat před útokem frankistů. Jemu a 

jednomu z republikánských vojáků se ale okamžitý útěk nepodařil a ukryli se proto 

během palby v zákopu. Krátce nato ale podle Faberovy verze voják opustil úkryt. V ten 

stejný moment údajně Robert Capa instinktivně ze zákopu zdvihl ruku s fotoaparátem a 

bez jakéhokoliv ostření nebo komponování stiskl spoušť. Přesně ve chvíli, kdy byl 

voják zasažen.  

 

 „V jednom okamžiku pokládá Capa svůj aparát na okraj zákopů, a aniž by se díval, 

při další kulometné palbě tiskne spoušť. Nevyvolaný film zasílá do Paříže. Capa 

naplňuje svou legendu.“ (Fárová, Whelan: 2004) 

 

 „Padající republikán“ je většinou fotografických teoretiků považován za 

nejvýznamnější válečnou fotografii, jaká kdy byla otištěna. Dne 12. 7. 1937 ji poprvé 

publikoval tehdy začínající, ale zároveň už nejvýznamnější obrazový časopis Life. 

Paradoxně ale byla fotografie, považovaná za ikonu všech válečných hrůz, otištěna hned 

vedle celostránkové reklamy na kondicionér pro mužské vlasy.  

                                                 
18 Čtyři srovnávané fotografie viz Příloha č. 1 a 2. 
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V úvodu jsem zmiňovala, že tato fotografie je zároveň Capovým 

nejkontroverznějším snímkem. Několik desetiletí totiž probíhala seriózní diskuze, zda 

Capa fotografii vyfotil skutečně jako reálnou, nebo ji naaranžoval a jde tedy v tomto 

případě o fikci. Pak bychom ale nutně museli hovořit místo o nejslavnější válečné 

fotografii spíše „jen“ o nejvýznamnějším fotografickém obrazu s válečnou tematikou.  

 

„Jako symbol tato fotografie funguje už přes šedesát let a nic na tom nemění, zda na 

ní zachycený bojovník padá k zemi smrtelně zasažen, anebo jen ztratil rovnováhu a poté 

běžel válečným polem dál.“ (Fotografie-Magazín: 2001) 

 

V této souvislosti se ale zároveň nabízí úvaha, proč polemika vůbec vznikla? 

Padající republikán byl jednou z mnoha fotografií své doby, přesto o jiných, které 

působily často mnohem více naaranžovaně, se žádná podobně široká diskuze nevedla. 

Smrt, zachycená způsobem, kterým se to předtím ještě nikomu nepodařilo, mohla svojí 

syrovostí, bezmocí a zoufalstvím vzbuzovat odpor publika. Lze se tedy domnívat, že 

celá polemika o Capově „podvodu“ byla obranná reakce tehdejší laické i odborné 

veřejnosti na významný precedens ve způsobu válečného fotografování. A právě taková 

polemika jakoby měla za cíl otupit to, co se snažil Capa fotografií říct. 

 

„Drastické fotoreportáže ukazující lidská utrpení jsou nahraná, předem dohodnutá, 

pečlivě zrežírovaná a bohatě zaplacená divadla! Zajímavé, že nikomu nevadí o nic méně 

stylizované reklamní fotografie blondýn z Malibu Beach. Lži o bohatství a kráse jsou 

daleko přijatelnější než pravda o chudobě a utrpení.“ (Reflex: 1994) 

 

Mezi argumenty, které takovému spekulování o inscenování Capovy fotografie 

nahrávaly, patřily například otázky, proč není republikán na fotografii v uniformě nebo 

proč by takto zasažený voják padal dozadu, když je zachycen, jak běží ze svahu dolů. O 

Robertu Capovi bylo navíc všeobecně známo, že je politicky angažovaným fotografem:  

 

„Robert Capa se totiž nepokoušel předstírat novinářský odstup a neutralitu a vědělo 

se, že jako komunistický partyzán fotografoval inscenované výjevy, což byla běžná praxe 

té doby.“ (www.rozhlas.cz) 
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Z chronologického hlediska přišel se zatím posledním argumentem, podporujícím 

nařčení Capy z nereálnosti a nepravdivosti jeho slavné fotografie, italský časopis 

Progreso fotografico. V polovině 70. let zveřejnil kontakty z Capova filmu. Na 

políčkách jdoucích za sebou, která na filmu následovala hned po záběru na padajícího 

republikána, šlo údajně vysledovat, jak voják žije a po snímku utíká dál válečným 

polem. Tento argument vyvrátil o skoro čtvrtstoletí později francouzský seriál Sto 

fotografií století. Jeho tvůrci tvrdí, že na publikovaných kontaktech šlo o jiného vojáka 

a že archiv Magna jasně dokládá republikánovu smrt. Stejného názoru je i Capův 

životopisec Richard Whelan: 

 

„Udělal jsem skutečně podrobný výzkum. Voják na fotografii je opravdu zasažen 

kulkou a padá v kolapsu k zemi. Kontroverze okolo tohoto snímku nastala, když jeden 

z Capových blízkých přátel poskytl ve vysokém věku interview, ve kterém uvedl nepřesné 

zavádějící informace.“ (Fotografie-Magazín: 2004) 

 

Pochybnosti o pravosti fotografie vyvrátilo i to, že se podařilo vojáka z fotografie 

identifikovat - podle španělských vládních archivů jím byl Federico Borell Garcia z 

vesnice v jihovýchodním Španělsku, který byl zastřelen u Serro Muriano 5. září 1936. 

Zároveň existují důkazy, že Capa fotografii zaznamenal právě tento den. A reálnost 

fotografie potvrdil i Robert Capa v jednom ze svých vyjádření: „Při fotografování ve 

Španělsku není potřeba žádných triků. Nic se nemusí aranžovat, fotografie už jsou 

prostě tam a člověk jenom zmáčkne spoušť. Nejlepší fotografie i nejlepší propaganda je 

pravda."  

 

Úspěch a význam fotografie Padajícího republikána v současnosti nejlépe vystihuje 

fakt, že je vyobrazena i na hlavní ceně soutěže World Press Photo jako symbol hrdinné 

smrti bojovníka za svobodu. 

 

5.2. Capa: Normandie: vylodění spojenců 

 

Ještě jedna Capova fotografie vešla do dějin jako symbolický obraz legendární 

válečné akce. Dne D, 6. června 1944, fotografoval Robert Capa jako jediný fotograf 

invazi amerických jednotek na francouzský břeh u Omaha Beach u Colleville-sur-Mer 
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v Normandii. Nechal se vylodit s oddílem E a svým aparátem zachytil první proudy 

vyloďujících se spojeneckých vojsk. Riskoval, stál v první linii a s nasazením života 

mačkal spoušť. Přestože vyfotografoval více než sedmdesát snímků, dochovalo se jich 

pouze jedenáct. Laborant Sanders u Johna Morrise v londýnské redakci časopisu Life je 

totiž v černé komoře přesušil. Dochované fotografie jsou rozostřené snímky střílejících 

vojáků v moři, sem tam z moře vyčnívá německá zábrana ve tvaru X. Jedna z fotografií, 

nejvíc strhující atmosférou neostrosti, se stala symbolem invaze. Dnes lze už jen 

spekulovat, zda-li by některý z přesušených snímků lépe vystihl dramatickou atmosféru 

a plnil lépe roli symbolické fotografie. Je totiž pravda, že všechny dochované snímky 

jsou rozmazané, čímž se sice zvyšuje dramatičnost situace, zároveň ale v souvislosti se 

současným vnímáním fotografie by se daly považovat s velkou nadsázkou za 

nepovedené a v jiném kontextu by svou antitechnikou neobstály. Robert Capa ale jejich 

prostřednictvím potvrdil svůj fotografický styl, typický antiuměleckou kompozicí. 

 

„Capa, to byl prostě začátek válečné fotografie, on byl jediný, kdo byl u vylodění 

v roce 1944 a ty jeho fotografie v pohybu se staly symbolem, protože byly jedinečné. 

Dneska by na té pláži bylo 300 fotografů, takže by bylo mnohem těžší vytvořit nějakou 

symbolickou fotku.“ (Chauvel: 2008) 

 

5.3. Nachtwey: Somálsko: matka pohřbívající dítě  

 

Jestliže u Roberta Capy lze určit za stěžejní a nejcharakterističtější fotografie 

padajícího republikána a vylodění spojenců v Normandii, u Jamese Nachtweye není 

volba jednoznačná. Pokud bychom se například rozhodovali podle fotografií, 

honorovaných cenou World Press Photo, připadá u Nachtweye v úvahu snímek vyzáblé 

černošské ženy ze Somálska, která právě pokládá na zem v bílém rubáši zabalené tělo 

mrtvého syna. Nachtwey touto fotografií na začátku 90. let šokoval civilizovaný svět. 

 

„Zatímco v minulosti byly převážně odměňovány výjevy detailní, v nichž výmluvně 

působila i mimika tváře, nyní se hojně objevují i velké celky. Nachtweyova matka, 

připravená pohřbít své dítě, se v bezútěšné krajině doslova ztrácí. Autor vítězného 

snímku nejen nepoužil teleobjektivu, ani nepřekročil záběrem zblízka hranici lidské 
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účasti, ale naopak – uctivě vzdálen – motiv piety vkomponoval do krajinné dominanty.“ 

(Mladá fronta Dnes: 1993)   

 

Přitom fotografie více zakrývá, než ukazuje. Právě tím je ale tak výmluvná, 

naléhavá a žalující. Jako by se jejím prostřednictvím autor, absolvent dějin umění a 

politických věd, přesvědčoval o nadčasové platnosti pravidla, podle kterého právě 

zakrytá tvář funguje už od dob antického umění jako nejúčinnější způsob demonstrace 

lidské bolesti. Sílu záběru potvrzuje Nachtwey i osobním vztahem, který k němu má: 

tvrdí, že nikdy před tím neviděl takovou beznaděj a ani ve snu by si ji nedokázal 

představit. 

 

 „Na snímku, který získal titul Fotografie roku, není žádné vnější drama. Jen matka 

ve vyprahlé krajině drží v rukou podivný balíček. Je v něm podle místního zvyku do 

plátna zabalené – mrtvé dítě. Zemřelo hladem. Umíralo pomalu a matka neměla 

možnost bojovat o jeho život.“ (Mladá fronta Dnes: 1993) 

 

 

5.4. Nachtwey: Rwanda: zmrzačený chlapec 

 

O dva roky později překvapil Nachtwey fotografickou obec podobně silným, ale 

přitom kompozičně i obsahově zcela jiným snímkem. Z povstání domorodých kmenů 

v Jihoafrické republice proti útlaku bělochy přivezl fotografie, za které následně získal 

jednu ze svých pěti Zlatých medailí Roberta Capy a další ocenění World Press Photo. 

Porotu nejvíce zaujal až hrozivě detailní záběr na zjizvenou tvář rwandského chlapce, 

který má mačetou useknuté ucho.  

 

„To byl symbol těch zvěrstev, který se odehrávaly v roce 1994 ve Rwandě. Useknuté 

ucho a ta jizva na tváři přesně vystihly tu hrůznost. Jizva jde šikmo přes obličej chlapce 

a působí výtvarně. A tím Nachtwey docílil síly fotografie.“ (Šibík: 2008) 

 

V jednom záběru tak dokázal James Nachtwey spojit silně konkrétní brutalitu 

válečného činu s naprostou vyvážeností a fotografickou výtvarností. 
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5.5. Pokus o komparaci symbolických fotografií autorů 

  

Komparovat navzájem výše popsané nejvýznamnější fotografie obou autorů lze 

vzhledem k jejich generačním, technickým a společenským předpokladům jen velmi 

komplikovaně a vždy výhradně jen s vysokým podílem subjektivity.  

Fotografie padajícího republikána, matky s mrtvým dítětem a zmrzačeného chlapce 

spojuje ústřední motiv trpícího člověka, v případě prvních dvou snímků podobně 

komponovaný do širokého záběru zpustošené krajiny, tvořící na snímku druhý plán. 

Právě taková kompozice předává příjemcům ještě o informaci víc – není vidět jen 

z kontextu vytržené utrpení člověka, ale bolest získává další rozměr právě díky 

konkrétní krajině válečného Španělska nebo vyprahlého Somálska. Specifickou roli pak 

hraje u obou fotografií ve třetím plánu dramaticky působící obloha. Rozdílný je její 

poměr vůči zbytku snímku. Jestliže totiž u Capova záběru tvoří temné, depresivně a 

fatálně působící nebe skoro dvě třetiny snímku, Nachtwey vychází z klasických pravidel 

kompozice. Obloha, v případě jeho fotografie sytě bílá, tak dostává prostor necelé 

třetiny fotografie a je oproti zbytku zdánlivě potlačena. Jsem ale přesvědčena, že také na 

jeho fotografii umocňuje šedá, nevesele působící plocha oblohy, celkový tristní dojem. 

V obou případech tak má nebe symbolickou funkci alegorického zobrazení zkázy.  

Z hlediska kompozice je rozdílné také umístění postavy v obraze. U fotografie 

somálské matky volí Nachtwey centrální kompozici, která mu umožňuje koncentrovat 

do hlavní postavy veškerý děj. Uprostřed všeho stojící žena tak na sebe metaforicky 

bere příběh celé země, tragédii hladomoru všude kolem. Umírající republikán, 

komponovaný do levé části fotografie, naopak válečná zvěrstva částečně odosobňuje, 

stojí jakoby na jejich okraji. Otočením hlavy a pohledem do dáli ukazuje obrovské 

volné prostranství vedle sebe, plné nejistoty, strachu, hrůzy. Fotografie jakoby říkala: 

tam vedle je peklo, tam zuří nepředstavitelné zlo. Přestože sice můžeme tušit jeho 

utrpení a přicházející smrt, do očí mu na fotografii vidět nejde. U zlomené 

Nachtweyovy matky je tento princip ještě markantnější - do obličeje jí nevidíme vůbec, 

má skloněnou hlavu, je zcela ponořena do vlastní tragédie. Oba autoři tak dosáhli 

stejným postupem totožného efektu: tím, že nedají nahlédnout fotografované postavě do 

obličeje, zvyšují vypovídající hodnotu fotografie a sílu jejího působení.  

Jestliže ale postavy na těchto dvou snímcích nemluví očima, o to víc obě působí na 

člověka neskutečně paralyzovaným, trpícím postojem v obrovské tělesné křeči. Přesto si 
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ale v tomto aspektu můžeme všimnout jednoho zásadního rozdílu: republikán umírá 

hrdinně, se vzdorovitým postojem přesvědčeného bojovníka za svobodu, a naopak 

matka je zcela vyčerpaná a zlomená, jakoby tiše žalující na bezmoc tehdejšího 

Somálska.  

 

„Capa často promítá sebe sama do některých dramatických událostí, jichž je 

účasten. Viditelné a zjevné je to na pozornosti a důrazu, které věnuje vždy jedné postavě 

v ději, z níž tvoří jakýsi myšlenkový střed fotografie. Je to stále stejný opakující se typ 

hrdého, vzpřímeného muže, událostmi neporaženého. Má také jakousi vzdálenou 

podobu Capova vzhledu. Je to jedna postava, která ve své osamělosti a svém 

individuálním údělu prochází všemi fázemi Capova díla a nejrůznějšími lokalitami: 

francouzský veterán, španělský republikán, čínský voják, anglický letec, německý 

pěšák…“ (Fárová: 1973) 

 

Oproti tomu Nachtwey jen plní své krédo: je svědkem. V jeho případě je možné 

dodat, že snad až příliš surovým svědkem, který lidské utrpení zaznamenává bez 

jakékoliv autocenzury. A v tom spatřuji hlavní rozdíl mezi oběma komparovanými 

fotografy: zatímco Capa upřednostňoval fotografování lidí způsobem, jaký vyzdvihoval 

jejich mnohdy až stylizovanou, přehnanou hrdinskost, tak Nachtwey nechává na svých 

fotografií lidství úmyslně hluboko klesat – až na úroveň utrpení, jaké on sám viděl 

v realitě při fotografování. Ještě více to dokazuje portrét rwandského chlapce 

s uříznutým uchem. Opět vidíme antihrdinu, člověka nebojujícího, zlomeného, 

s obrovskými šrámy. Kromě psychického utrpení a psychických šrámů na této fotografii 

víc než jindy naturalisticky vystupují i šrámy fyzické, transparentní důkazy 

nepředstavitelného násilí. Paradoxní ale je, že navzdory silnému naturalismu svého 

obsahu je fotografie ztvárněna výtvarně, což prvotní syrovost  alespoň zdánlivě lehce 

uhlazuje. 

Další zásadní rozdíl spatřuji v technické kvalitě nejznámějších Capových a 

Nachtweyových snímků. Capa proslul riskantní technikou close-up, například při 

fotografovaní vylodění spojenců v Normandii riskoval život do té doby 

bezprecedentním způsobem. Jak snímek padajícího republikána, tak záběry vylodění 

jsou hodně rozostřené, což například v Nachtweyově tvorbě prakticky nenajdeme. Právě 

neostrost fotografií ale zvyšuje jejich autentičnost. 
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„Jsou rozostřené, což podtrhuje v prvním případě dramatičnost a osudovost situace, 

v druhém pak panoptikální rozměr jedné z největších válečných akcí v dějinách. 

Pozoruhodná je také fotografova odvaha. Oba záběry Capa totiž pořídil doslova v dešti 

kulek, Den D navíc v pohybu a zády k nepřátelské palbě.“ (www.paladix.cz) 

 

Nachtweyova matka s mrtvým dítětem nebo rwandský chlapec jsou fotografie 

technicky naprosto vynikající. Otázka ale je, zda technická preciznost a už uvedená 

výtvarnost jim neubírají na autentičnosti. Pokud budu subjektivně srovnávat 

vypovídající hodnotu Capova republikána a vylodění v Normandii s těmito 

Nachtweyovými snímky, vyšší kredibilitu pro mě mají spíše Capovy záběry. Paradoxně 

právě jim totiž nelze upřít autentičnost, a to navzdory sporům, které provázely reálnost  

fotografie padajícího vojáka. Technicky dokonalé a obsahově silné Nachtweyovy 

záběry totiž mohou někdy působit jako předem připravené, vypočítané a účelové 

symboly zla a zmaru, zatímco Capovy záběry tento pocit svojí jednoduchostí a 

prvoplánovitostí stěží vyvolají.  

 

 

6. Reflexe současných trendů ve fotografování války 

6.1. Principy práce současných válečných fotografů 

 

Od doby Roberta Capy prošla světová válečná fotografie výraznými změnami. 

Kromě technického progresu, nesrovnatelného rozšíření působnosti masmédií a 

celospolečenských změn v otázce vnímání válečné fotografie se změnila především 

samotná podstata válečné fotoreportérské profese.  

 

„Je mnohem více fotografů než bylo dřív, dnes fotografují všichni – povstalci, 

bojovníci, ale samozřejmě i novináři. Všichni jsou si vědomi moci, kterou fotografie má. 

(…) V době Capy to tak nebylo. V té době byl fotograf zvláštní člověk, který pracoval 

s přístrojem, kterému nikdo nerozuměl.“ (Chauvel: 2008) 
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Jen těžko si tak po šedesáti letech od Capova působení lze představit fotografa-

bojovníka, který skoro bez jakéhokoliv jištění podstupuje veškeré válečné akce jako 

jeden z vojáků. V dnešních měřítcích by byl podle mého názoru Robert Capa hazardér a 

amatér. Tím nechci říct, že dnešní generace válečných fotoreportérů neriskuje. Změna je 

ale v tom, že jejich práce i jejich ochrana jsou mnohem systematičtější než za 

partyzánských dob Roberta Capy. 

 

 „Podobný druh válečného fotožurnalismu, jaký Robert Capa provozoval a 

proslavil, už dnes v podstatě neexistuje. Změnila se především samotná válka a přístup 

armád k fotografujícím novinářům.“ (Týden: 2004)  

 

Klíčová změna nastala v tom, k čemu se současní váleční fotoreportéři vůbec 

dostanou (respektive k jaké z válečných událostí jsou připuštěni) a v otázce jejich 

angažovanosti. Příkladem může být válka v Iráku. Přestože byl prostřednictvím médií 

vyvolán dojem, že široká veřejnost může konflikt sledovat tzv. v přímém přenosu, jak se 

později ukázalo, nebyla to tak úplně pravda. I v této válce, stejně jako v několika 

předchozích novodobých konfliktech, rozhodovali především vojenští činitelé o tom, 

kam fotožurnalisté mohou, co přesně jim ukáží, a jak tedy budou válečný konflikt 

prezentovat. 

 

„Generálové si drží fotografy od těla, protože jejich snímky mohou být příliš syrové 

a přesvědčivé. Válka je na nich jen těžko obhajitelná, tváří v tvář individuálnímu 

lidskému utrpení se těžko hledá správná strana barikády.“ (Týden: 2004) 

 

V době Roberta Capy tyto hranice a omezení neexistovaly, fotograf mohl kamkoliv. 

Na druhou stranu, jestliže nebyla oproti současnosti tolik rozšířená běžná politická 

korekce, tak o to byl větší prostor pro politickou angažovanost fotoreportérů, Capu 

nevyjímaje. 

 

„Autorem snímků byl fotoreportér, který měl ve století plném bojů určující vliv na 

to, jak veřejnost vnímá válku, protože na jedné straně přiblížil její hrůzy více než kdykoli 

do té doby, ale na druhé straně z ní udělal poněkud nereálnou filmovou podívanou.“  

(www.rozhlas.cz) 
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V dobovém srovnání lze také konstatovat, že se mění kromě angažovanosti také 

kredibilita a vzdělanost fotoreportérů, alespoň těch ryze zpravodajských. James 

Nachtwey například absolvoval na univerzitě dějiny umění a politické vědy. 

Pravděpodobně i proto se profiluje jako fotograf s jasným filosofickým pohledem na 

svět, fotografující na základě promyšlené koncepce a s deklarovaným cílem své práce: 

tím je snaha dělat něco proti tomu, co se děje, a motivovat lidi k pomoci. Dalo by se 

říci, že se tím přibližuje Capově snaze chtít se stát nezaměstnaným válečným 

fotografem. 

 

„Pro současnou generaci fotografů je charakteristické, že jsou to lidé vzdělaní – 

doba dobrodružných tuláků, kteří se k fotografii dostali náhodou už minula. Dnešní 

fotografové hledají ve své práci, třeba riskantní, hlubší smysl a poslání.“ (Práce: 1994)  

 

6.2. Degradace poselství válečné fotografie 

 

„V současné době světem otřásají další a další konflikty, které jsou ale mnohdy 

zobrazovány jako obrovská multimediální show, fotografie z nich jsou jen povrchní. 

Vidíme množství dokonalých vraždících strojů, zásahy cílů z naváděcích kamer, 

rozesmáté tváře hrdinných vojáků či záběry roztrhaných těl jejich obětí, ale vše to 

působí značně vzdáleně a odosobněně. Z reportáží z moderních válečných konfliktů se 

vytratil člověk. Robert Capa dokázal člověka ve válce najít a skrze něho zobrazit její 

brutalitu a nestvůrnost.“ (www.blisty.cz) 

 

Ještě nikdy v historii neměla společnost k dispozici taková kvanta aktuálních 

válečných fotografií jako v současnosti. Počínaje válkou v Perském zálivu na začátku 

90. let, což byla první „válka v přímém přenosu“, pokračuje přes konflikty v Bosně 

nebo Čečensku až například k materiálům z americké ofenzivy v Afghánistánu nebo 

znovu v Iráku, vytváří média na svých stranách či ve zpravodajských relacích jakousi 

„válku o válce“ – její podstatou je soutěž o to, kdo informuje dřív, kdo krutěji, kdo 

silněji. To ale zároveň mění i širokým publikem laicky nastavovaná kritéria, podle 

kterých jsou jednotlivé válečné fotografie obecně považovány za dobré – a nepřímo se 

tak podle mého názoru mění i standardy současné válečné fotografie.  
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„Lidé chtějí víc a víc vidět, chtějí být šokováni. Proto se stále přidává násilí. Fotky 

se fotí způsobem, aby šokovaly čím dál víc. Mezi fotografy je závod o to, kdo bude mít 

nejlepší fotku, je to hodně i o konkurenci. Je za to zodpovědná i kinematografie, protože 

filmy jsou čím dál reálnější.“ (Chauvel: 2008) 

 

„Tak, jak se všechno vyvíjí, tak se vyvíjí i fotografie a samozřejmě když něco už je 

ukázáno, tak ten vývoj vede k tomu, že to chcete ukazovat trochu jinak nebo silněji, 

protože kdyby se to pořád ukazovalo stejně, tak by to přešlapovalo na místě.“ (Šibík: 

2008) 

 

Současná masovost a nadprodukce válečné fotografie ale může ohrozit její původní 

smysl – takový, jaký ji vštípil před půlstoletím právě Robert Capa. Paradoxně tak sice 

každoročně bývají udělovány Zlaté medaile Roberta Capy nebo prestižní World Press 

Photo s vyobrazením jeho fotografie, trendy současného fotožurnalismu už se ale až na 

výjimky výrazně posunuly. Převažuje každodenní kvantitativní zaznamenávání desítek 

akcí a bojů pro mnohem větší množství médií než dřív. Zvlášť například denní 

zpravodajské tituly vytváří neustálou poptávku takřka po jakýchkoliv fotografiích 

z války, často bez větších nároků na jejich hlubší kvalitu.  

 

„Současná fotografická i písemná žurnalistika jde po popisu události, referování o 

konfliktu, sčítání raněných a mrtvých. Zapomíná na smysl, pozadí a příčiny konfliktů. 

Capa zachycoval univerzální všelidské emoce vyznívající pozitivně, heroičnost, pocity, 

které válka vzbuzuje.“ (Ateliér: 2004)  

 

Zachycená smrt, bolest z největší blízkosti, marnost, ponížení lidského života stačí 

na fotografiích masovému publiku čím dál méně. Nastává degradace poselství válečné 

fotografie nadměrnou produkcí válečných snímků. Násilí na fotografiích, které má 

burcovat,  spíše otupuje. 

 

„Není utrpení příliš mnoho na to, aby mu člověk věnoval pozornost, když se musí 

starat sám o sebe a v rámci dnešních zvyklostí v zájmu sebeprosazení upřednostňovat 

především vlastní osobu?“ (Disk: 2005) 
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To samozřejmě neplatí univerzálně, jak dokazuje emotivní a burcující prací právě 

například James Nachtwey nebo jiní výjimeční fotožurnalisté. Akademická diskuze, zda 

válečná fotografie degradovala nadměrnou produkcí, anebo zda má stále sílu burcovat a 

měnit události, tak bude pravděpodobně pokračovat, dokud bude válečná fotografie 

existovat.  

 

„Jednotlivé fotografie a televizní záběry utrpení mají mnohem silnější dopad než 

slovní líčení, avšak celkově se kvůli jejich množství snižuje naše citlivost vůči tomu, co 

vlastně ukazují. (…) Krátkodobé šoky před obrazovkou odeznívají bez praktických 

následků a probouzejí spíše sentimentální sebedojetí než skutečný a účinný pár hněvu a 

soucitu.“ (Mladá fronta Dnes: 2004) 
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Závěr 

Roberta Capu a Jamese Nachtweye dělí jedna generace. Capa jel dokumentovat 

svoji první válku do Španělska v roce 1936, Nachtweyovy první válečné fotografie jsou 

ze Severního Irska, kde nepokoje propukly v roce 1981. Z tohoto pohledu je v jejich 

tvorbě rozdíl pětačtyřiceti let. Největší skok za tuto dobu zaznamenala zejména 

fotografická technika. Fotoaparáty, které dnes může používat James Nachtwey, jsou 

v porovnání s Capovým technickým vybavením naprosto dokonalé přístroje, umožňující 

technicky kvalitně fotografovat i ve ztížených válečných podmínkách.  

Zásadním rozdílem, který je možno při komparaci obou autorů vyčíst, je odlišné 

komponování záběru. Zatímco Robert Capa uměleckou kompozici nepreferoval, fotil 

spontánně a reportážně, inspirován momentální situací, pro Jamese Nachtweye je 

naopak dokonalá kompozice fotografovaného záběru prioritou a jeho snímky jsou 

typické svou výtvarností. 

Oba srovnávané fotografy spojuje humánnost, lidskost, soucit s trpícími a také určité 

poselství, které vkládají do svých fotografií. Přáním Jamese Nachtweye navíc je, aby 

jeho fotografie dokázaly přimět ostatní válkou nepostižené obyvatele k pomoci. I proto 

ukazují brutálnější výjevy než fotografie Capovy. V době Roberta Capy byla totiž válka 

realitou doby a Capa byl přesvědčen o tom, že lidé ji nepotřebují vidět znovu na 

fotografiích. Pokud však chce Nachtwey svými snímky vyburcovat okolí k činu a 

k pomoci, nutně musí volit jiné záběry než Capa, který chtěl v prvé řadě ukazovat sílu 

ducha lidí postižených válkou a jejich nezlomnou víru v lepší budoucnost. 

Na počátku 20. století a v jeho první polovině bylo válečných fotografů minimum, 

Robert Capa byl na mnoha místech válečných akcí jediným fotografem. To je 

v současné době nemyslitelné, dnes se na jednom místě, kde zrovna vypuká nebo 

probíhá válečný konflikt, sejdou desítky, někdy i stovky fotoreportérů. Proto je 

v současnosti mnohem těžší udělat symbolickou fotografii, která by zůstala v paměti lidí 

několik let po svém vzniku. 

S tím souvisí také posun v tom, jakou roli válečná fotografie hrála v minulosti a 

jakou roli hraje dnes. V době Capova působení byla fotografie jediným obrazovým 

prostředkem, který umožňoval referovat o válečných hrůzách ve světě. V dnešní době 

televize, kdy je možné přenášet boje takřka v přímém přenosu, ztratila fotografie svoji 

původní zpravodajskou funkci. Její role tak je nyní spíše v úloze média, uchovávajícího 

minulost. Televizní záběry většinou odezní a pro konkrétního jednotlivce je obtížné se 
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k nim vracet. Fotografie přetrvává v čase a zůstává svědectvím uplynulých událostí. 

Tento atribut má společný s válkou. Válka je také věčná a nesmrtelná a k člověku 

bohužel patří přirozeně odpradávna. A to navzdory dlouhodobě deklarovanému 

morálnímu východisku, podle kterého by místo sledování války ve zprávách a na 

fotografiích bylo lepší její úplné odstranění. Pak by se pravděpodobně poprvé v historii 

naplnilo Capovo přání, aby se váleční fotografové stali nezaměstnanými. 
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Resumé 

Die Autoren Robert Capa und James Nachtwey trennt eine ganze Generation. Capa 

dokumentierte seinen ersten Krieg in Spanien in 1936, die ersten Aufnahmen von  

Nachtwey stammten in  Nord Irland, wo 1981 Unruhe aufbrach. Aus dieser Sicht 

beträgt der Unterschied 45 Jahre. Während dieser Zeit entwickelte sich am meisten die 

Fototechnik. Die Kameras, die heute James Nachtwey benutzt, sind im Vergleich mit 

Capa’s technischer Ausrüstung perfekte Maschinen, die auch in schwierigen 

Kriegsbedingungen Bilder von einer Spitzenqualität leisten. Die grösste Differenz, die 

man beim Vergleichen der beiden Autoren festellen kann, ist eine unterschiedliche 

Komposition der Aufnahmen. Während Capa nicht die Kunst, sondern Spontanität und 

Reportage preferiert und  sich von der momentanen Situation inspirieren lässt, ist für 

James Nachtwey eine perfekte Bildkomposition und Gestaltung des fotografierten 

Objektes typisch.  

Die beiden Fotografen verbindet Humanität, Menschlichkeit, Mitleid mit Leidenden 

und auch eine gewisse Botschaft, die sie in ihre Fotos projezieren. James Nachtwey 

wünscht sich, dass seine Bilder Menschen bewegen, den von Krieg Betroffenen zu 

helfen. Auch deswegen wirken seine Aufnahmen brutaler als Capa’s Arbeiten. In 

Capa’s Zeit war Krieg nämlich eine Realität und er selbst war überzeugt davon, dass 

man die Qual nicht noch mal auf den Bildern sehen möchte. Falls aber Nachtwey auf 

dieser Stelle das Volk zur Hilfe und Tat provozieren will, muss er logischerweise andere 

Aufnahmen als Capa machen, der in ersten Reihe die Kraft des Geistes und 

ungebrochenes Glauben in bessere Zukungft zeigen möchte. Am Anfangdes 20. 

Jahrhunderts gab es wenige Kriegskonflikte, Robert Capa war an vielen Orten der 

einzige Fotograf. Das ist heutzutage nicht denkbar, an einem Ort, wo gerade ein Krieg 

aufbricht oder verläuft, sind duzende, oft sogar hunderte Reporter. Deshalb ist es in 

heutiger Zeit viel schwieriger, ein symbolisches Kriegsfoto aufzunehmen, was in 

Erinnerung der Menschen länger bleiben würde.  

Es hat sich  auch die Bedeutung der Kriegsfotografie geändert -  heute spielt sie eine 

andere Rolle als in der Vergangenheit. Früher war das oft das einzige Bildmittel, was 

ermöglichte, über den Krieg zu informieren. Heute, in der Zeit des Ferhsenhers, in der 

man Kriege fast live übertragen kann, hat Fotografie ihre ursprüngliche Funktion 

verloren. Sie ist zur Zeit eher ein Medium, was zum Archivieren der Vergangenheit 

dient. Die Fotografie überlebt in der Zeit , bleit ein Zeuge der vergangenen Geschichten. 
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Dieses Attribut gilt übrigens auch für Krieg – er ist auch ewig und unsterblich, er gehört 

zur Menschheit natürlich und von alters her.  

Es gibt aber auch viele langfristig kritische Meinungen und Stimmen, die gegen 

Beobachtung und Verfolgung der Kriege im Ferhsehen oder auf Fotos sind, stattdessen 

verlangen sie deren komplette Beseitungung.  Dann würde Capa’s Wunsch in Erfüllung 

gehen – die Kriegsfotografen hätten keine Arbeit mehr. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1:  

Dvě symbolické fotografie Roberta Capy 

 

 

Španělsko: Padající republikán 

(Cordobská fronta u Serro Muriana, 5.9.1936) 

 

 

 

Normandie: Vylodění spojenců 

(Omaha Beach u Colleville-sur-Mer, Den D 6.6.1944) 
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Příloha č. 2: 

Dvě symbolické fotografie Jamese Nachtweye 

 

 

 

Somálsko: Matka pohřbívající dítě (1992) 

 

 

 

 

 

Rwanda: Chlapec kmene Hutu (1994) 
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Příloha č. 3:  

Přepis telefonického rozhovoru s českým válečným fotografem Janem Šibíkem  

dne 12. 2. 2008 

 

Jak vy vidíte rozdíl ve způsobu focení války, ve válečné fotografii, jak byla na 

počátku 20. století a dnes? 

 

Šibík: Ten rozdíl je tak diametrální, že se to těžko porovnává. Robert Capa jako jeden 

z prvních začal používat Leicu a měl pocit, jak ten fotoaparát je jakoby pohotový, ale 

kdyby podobnou kameru měli současní fotoreportéři ti váleční, tak myslím, že hrozně 

moc věcí by nezaznamenali. Ten technický pokrok umožnil udělat snímky, který tenkrát 

nebylo možné udělat, a taky proto musíme zpětně hodnotit ty fotografie vzhledem k těm 

technickým možnostem, které ti fotografové měli. Další věc, která je velmi odlišná, je ta 

funkce, kterou plnila ta fotografie. Tenkrát byla hodně ta funkce zpravodajská, v dnešní 

době máte vlastně možnost veškeré ty konflikty a ty události, které ty média zajímají, 

vidět de facto okamžitě online. Jednu dobu se myslelo, že s rozvojem digitální techniky 

ta fotografie zanikne - co se týče zpravodajského žánru. Ale pak se vlastně přišlo na to, 

že můžete mít desetiminutový záznam dramatických událostí emocionálních a pak máte 

jednu fotografii,  a když se do ní podaří dostat určitá ta symbolika, tak může být 

přesvědčivější než ten desetiminutový záznam. Ta fotografie stojí a vy se k ní můžete 

znovu vracet a hledat si tam určitou symboliku, kdežto ten videozáznam vám vlastně 

uteče pryč. Těch rozdílů je hrozně moc a je to opravdu těžký porovnávat. Obecně ta 

fotografie má menší zpravodajskou funkci, než jakou měla v tý době, a ty fotografie 

jsou teď obsahově daleko silnější, než jaký byly před tím, což z velký části způsobuje ta 

technika, která je v dnešní době dokonalá, ten foťák všechno sám zaostří, ty objektivy 

jsou mnohem světelnější, takže vám stačí daleko míň světla, abyste mohla udělat ty 

záznamy. A když vezmete toto v potaz, tak si uvědomíte, jak ty fotky toho Capy jsou 

geniální, protože některý ty snímky by obstály i v současný době a přitom měl tak velký 

handicap s tou technikou.  

 

Myslíte, že to je opravdu jenom v té technice? Není to třeba i ve způsobu toho, jak 

se dnes vedou ty konflikty? Nejsou fotky dnes mnohem brutálnější než na počátku 

století? 
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Šibík: To si nemyslím. Jak může být fotka brutálnější – to může být ta válka, ten čin, ne 

fotka. Já si myslím, že ty fotky jsou často obsahově silnější. Tak, jak se všechno vyvíjí, 

tak tak se vyvíjí i ta fotografie a samozřejmě když něco už je ukázáno, tak ten vývoj 

vede k tomu, že chcete ukazovat to trochu jinak nebo silněji, protože kdyby se to pořád 

ukazovalo stejně, tak by to přešlapovalo na místě. Samozřejmě nejvíc záleží na citu, oku 

a talentu, schopnosti toho fotografa, ale ta technika je nástroj, který těm fotografům, 

kteří mají tyhle schopnosti, dopomůže k dosahování lepších a lepších výsledků. Lepší 

výsledek, to znamená silnější záběr, který víc toho diváka vtáhne do toho děje.  

 

Když to vztáhneme konkrétně na toho Nachtweye a Capu – myslíte, že existuje 

fotka, kterou by Capa vyfotil a Nachtwey ne nebo naopak? Viděl třeba Capa něco, 

co Nachtwey teď nevidí nebo naopak?  

 

Šibík: Oba bezesporu jsou obrovskou osobností ve fotožurnalismu. V tom vidím 

podobnost. Každej ten fotograf má určité vidění a to vidění je individuální. Takže 

bezesporu, nemůžou být dva identičtí fotografové. Takže samozřejmě, že by každej 

třeba vyfotil něco trochu jiného, na některé situace by reagovali oba, ale ty snímky, 

který by vznikaly, by byly odlišný. A to i za předpokladu, že oba by měli stejný 

technický podmínky. Že buď Capa by žil v současnosti nebo obráceně Nachtwey před 

těmi šedesáti roky.  

 

Napadá vás nějaký konkrétní okamžik, který by například Capa nevyfotil a 

Nachtwey ano? Vycházím z toho, že některé Nachtweyovy fotky jsou hodně 

brutální, hodně zblízka, hodně v detailu. Capa takové fotky nemá.  

 

Šibík: Nesouhlasím s tím, že fotky Nachtweye jsou brutální. Mně připadnou silný, 

emocionální, výtvarný, lidský. On má ten dar, že sice fotí věci, který jsou drastický, ale 

to jsou ty věci, který fotí, ty situace. A jemu se podaří to vyfotografovat výtvarně, 

emocionálně a v tom je potom ta síle té fotografie. Takže samozřejmě mezi něma je 

několik desítek let a za tu dobu ta fotografie pokročila. Ty Nachtweyovy fotky některý 

nebo většina z nich působí, že jsou výtvarnější než ty Capovy. Ale je to hrozně obtížný 

srovnávat. Já si třeba pamatuju, když vyhrál v 95. roce World Press Photo, tak to je 

takovej ten uprchlík, je to detail tváře, kterej je z profilu a mačetou má useknutý ucho a 

ta jizva od té mačety je ještě přes obličej. To byl symbol těch zvěrstev, který se 
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odehrávaly v roce 1994 ve Rwandě. Useknuté ucho a ta jizva na tváři přesně vystihly tu 

hrůznost. Jizva jde šikmo přes obličej chlapce a působí výtvarně. A tím Nachtwey 

docílil síly fotografie. V jednom záběru spojit brutalitu toho činu a zároveň se mu to 

podařili vyfotit výtvarně.  

 

Myslíte, že kdyby něco takového fotil Capa, že by to takto nedokázal?  

 

Šibík: To je pro mě těžká otázka. Já jsem se s ním samozřejmě nikdy nesetkal. Každý 

fotograf prostě fotí jinak, má svůj rukopis. Věc, která tyto dva fotografy spojuje, je 

určitá humanita a poselství, který zanechávají těmi svými fotografiemi. To je spojuje. Je 

hrozně obtížné porovnávat fotografie, které vznikly v rozmezí padesáti let.  

 

Pokud jste se s Nachtweyem někdy setkal, jak na vás ten člověk působil, jaký je to 

vlastně typ člověka, co to je za osobnost?  

 

Šibík: Je to velice klidný a vyrovnaný člověk, setkal jsem se s ním několikrát. 

Několikrát jsem ho sledoval při práci třeba v Palestině. Taková kuriozní věc, která mě 

zaujala – každý den měl čistou bílou košili. A přitom v té Palestině se hrozně práší – ale 

on měl každý den čistou košili. To samozřejmě není podstatné, ale zaujalo mě to. Další 

věc, která mě zaujala, je ta, že třeba ti fotografové večer se sejdou v nějakém hotelovém 

baru a pijou, ale on nikdy se toho neúčastnil. To jeho zaujetí fotografií je maximální a 

asi se nechtěl rozptylovat a ani to vlastně není jeho styl. Mně Nachtwey pomohl 

v několika věcech – když jsem fotil některé drastické věci, tak to pro mě bylo 

nepříjemný a měl jsem tendenci to rychle nafotit. Když třeba některé ženě zemřelo dítě, 

tak jsem udělal pár snímků a odešel jsem. A pak on mi dal knihu Inferno, to je Peklo a 

já když jsem si tu knihu prohlížel, tak jsem zjistil, že v situacích, kdy já odcházím, tak 

on jakoby přichází a je tam nadoraz. Někdo by mohl říct, to je teda hyenismus, ale on 

ten hyenismus z těch fotek vůbec není cítit. Naopak je z nich cítit něco jakoby 

humánního, něco lidského. Že s těma lidma je do posledního okamžiku a zaznamenává 

to a přesto to nepůsobí brutálně a přitom ty situace jsou velmi brutální. Takže to mi 

hrozně pomohlo si tohle uvědomit. Druhá věc třeba, který jsem si všimnul a začal jsem 

to dělat po něm: on velmi pomalu pohybuje s fotoaparátem, když fotí člověka. Nedá ho 

rychle k obličeji a zmáčkne, velmi pomalu a tím dává čas tomu člověku, aby třeba 

naznačil rukou, že focen být nechce, ale ani ho nevystraší. Neuvěřitelně to funguje. 
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Přinese to klid i v situacích, které klidné nejsou. Pro mě je a pro hodně fotografů je 

nejvýraznější osobností fotožurnalismu současnosti. Ale zase je důležité taky říct, že 

znamenitých fotografů je několik, to není jenom James Nachtwey. V současné době je 

jich tolik, že teď po vyhlášení World Press Phota James Nachtwey nemá žádnou cenu a 

přesto udělal plno kvalitních snímků. A to z velké části umožňuje ta technika, která je 

tak dokonalá, že často pomůže vyfotit něco, co před tím se vyfotit nedalo. Proto 

porovnávat fotky Nachtweye a Capy je hrozně problematické.  

 

S jakou technikou přesně Nachtwey pracuje?  

 

Šibík: Používá Canon LS, teď má poslední model – to je Canon LDS1Marc3. Jinak 

používá Canony.  

 

Vím, že se doteď fotí Leicou. On nepoužívá Leicu proč? 

 

Šibík: S Leicou se v podstatě už úplně přestalo fotit. Leica byl geniální fotoaparát pro 

takového fotografa pěšáka, který chodí a dělá jednotlivé záběry a chce být nenápadný. 

Ale Leica nechytla nástup digitální techniky. A ta digitální technika udělala během 

posledních deseti let takový pokrok, že Leica hrozně zaostala. Oni teď udělali digitální 

model Leica M8, ale v porovnání třeba s tím Canonem má technické nedostatky. 

Tenkrát ta Leica, to byla pro toho Capu největší vymoženost, ale jak ta technika šla 

kupředu a ta Leica inovovala hrozně málo, tak najednou zaspala dobu a tou Leicou dnes 

už nefotí skoro nikdo. I ti fotografové, kteří s ní fotili, plno fotografů z Magna, tak 

většina z nich přešla na Canony a Nicony.  

 

Děkuji za rozhovor. 

Otázky kladla Lucie Komňacká. 

V Praze dne 12. 2. 2008 
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Příloha č. 4:  

Přepis osobního rozhovoru s francouzským válečným fotografem Patrickem 

Chauvelem dne 18.4.2008.  

Z francouštiny překládala Michaela Dosoudilová. 

 

Jaký vidíte rozdíl mezi válečnou fotografií dnes a na počátku 20. století, kdy fotil 

Robert Capa? 

 

Chauvel: Je mnohem více fotografů, než bylo dřív, dnes fotografují všichni – povstalci, 

bojovníci, ale samozřejmě i novináři. Všichni jsou si vědomi moci, kterou fotografie 

má. Třeba když fotíte Palestince, tak oni si moc dobře uvědomují, co to bude znamenat, 

když je vyfotíte, jaký to bude mít vliv v médiích. Sami mají například stejný foťák jako 

vy a uvědomují si moc médií i té fotografie. V době Capy to tak nebylo. V té době byl 

fotograf zvláštní člověk, který pracoval s přístrojem, kterému nikdo nerozuměl.  

 

Dá se říct, že teď jsou válečné fotografie brutálnější než byly dřív? Pokud ano, 

proč tomu tak je? 

 

Chauvel: Na současných válečných fotkách není snad ani víc násilí, ale válka je dnes 

focena surověji. Možná tak fotografie působí i proto, že dnes se fotí barevně. Lidé chtějí 

víc a víc vidět, chtějí být šokování. Proto se stále přidává násilí. Fotky se fotí způsobem, 

aby šokovaly čím dál víc. Mezi fotografy je závod o to, kdo bude mít nejlepší fotku, je 

to hodně i o konkurenci. Je za to zodpovědná i kinematografie, protože filmy jsou čím 

dál reálnější. Capa, to byl prostě začátek válečné fotografie, on byl jediný, kdo byl u 

vylodění v roce 1944 a ty jeho fotografie v pohybu se staly symbolem, protože byly 

jedinečné. Dneska by na té pláži bylo 300 fotografů, takže by bylo mnohem těžší 

vytvořit nějakou symbolickou fotku.  

 

Kdyby Capa fotil v dnešní době, měl by šanci uspět se svými humanistickými 

fotografiemi? 

 

Chauvel: Myslim, že Capa by měl šanci uspět dnes se svými humanistickými 

fotografiemi. Je lepším fotografem než Nachtwey. Nachtwey je velký umělec, ale Capa 

současné fotografy v mnohém převyšuje, dívá se totiž lidem přímo do očí. 
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Musel by Capa v dnešní době fotit taky syrové fotky?  

 

Chauvel: Nemyslím, že by Capa dnes musel fotit syrové a brutální fotografie. Salgado 

takové fotky taky nedělá. I Nachtwey má ale určitý odstup.  

 

Ale přesto, kdybychom měli určit, kdo z nich dvou, Capa nebo Nachtwey, je víc 

hyenistický fotograf, určíme Nachtweye? 

 

Chauvel: Tento přístup neodpovídá ani jednomu z nich. Nachtwey je velice klidný a 

tichý fotograf, který respektuje lidi. Je potřeba si dávat pozor, když s ním mluvíte. Je 

posedlý uměním. Myslí jenom na fotky, všude v jeho bytě jsou nějaké fotky nebo 

negativy. Nepije, nekouří, má jenom to svoje umění. Capa kouřil jednu za druhou, měl 

patnáct milenek, poslouchal jazz, hodně pil. Když se vrátil do Paříže, tak foťák nechtěl 

ani vidět. Měl hodně smysl pro humor, Nachtwey ho moc nemá. 

 

Kdybyste to měl ještě jednou shrnout: jaké jsou tedy ty hlavní rozdíly mezi Capou 

a Nachweyem? 

 

Chauvel: Capa je lidštější, humánnější, je blíž lidem. Capa když fotí, tak je v tom 

dialog. Nachtwey se soustředí spíš na fotografickou kompozici než na rozhovor, tam 

není dialog, je to spíš režie. I když fotí pravdivě, i když se s fotoaparátem pohybuje. Ale 

když vidíme fotky Capy, tak máme pocit, že on ty lidi dobře zná, že jsou to jeho intimní 

přátelé. 

 

Na jednu stranu říkáte, že Nachtwey naprosto žije prací, ale v jeho fotkách není 

dialog a není v nich taková síla. Jak je to možné? 

 

Chauvel: Nachtwey nevede dialog s lidmi, které fotí, on vede dialog sám se sebou. 

Když jede pokrýt nějaký konflikt, tak už má v hlavě, co by tam tak mohl vyfotit. Ale 

samozřejmě taky je blízký lidem. Vkládá svůj talent do služeb lidu, slouží lidem 

prostřednictvím svého talentu, alespoň tak to říká. Má to hodně vypočítané, není tam 

moc prostor na náhodu. Je to velký profesionál. Capa by klidně zkazil nějaké fotky, 

záleželo na jeho náladě. Ale byl blíž lidem.  
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Dá se říct, že když je dnes tolik válečných fotek a jsou čím dál brutálnější a 

syrovější, že na lidi míň působí, že lidi už je neberou vážně? 

 

Chauvel: Nemyslím, protože lidé se mění. Na fotky se dívají mladí lidé, kteří je vidí 

poprvé, staří zase umírají, je to takový koloběh. A lidi nejsou povinni se dívat na fotky. 

A to je její výhoda. Když si prohlížíte nějaké noviny, tak si vyberete jen ty fotky, které 

se vám líbí a když natrefíte na nějakou fotku z Iráku, kterou nechcete vidět, tak prostě 

otočíte stránku. Co se týče televize, tak to je horší, tam třeba když večeříte a zrovna 

vidíte nějaké záběry z Iráku, tak to máte skoro na talíři, musíte televizi vypnout. U 

fotografie je to váš výběr, na co se podíváte.  

 

Má válečná fotka budoucnost? Jakým způsobem se bude ubírat, když právě 

v televizi je válka ukazována dnes a denně v obnažené formě? Co bude úkolem 

válečné fotky? 

 

Chauvel: Úkol válečné fotografie bude stejný jako byl na počátku - svědectví o tom, co 

se děje. Fotografie není jen nástrojem k zachycení momentu, dané chvíle, aktuální 

reportáže, ale fotíme taky proto, aby po nás něco zůstalo. Filmy odejdou, ale fotografie 

zůstává. Z Vietnamu je známá jedna fotografie – policajt, který zastřelil vězně na ulici, 

je vidět krev a to, jak vězeň spadne na zem. A fotka nahé běžící holčičky. O obou je 

také film. Film si ale nikdo nepamatuje. Fotografie můžeme najít v historických, 

fotografických knížkách, takže fotografie zůstává. Je věčná, nesmrtelná. A to má 

společné s umělci, kteří se chtějí stát nesmrtelnými. Capa i Nachtwey hledají tuto 

nesmrtelnost. Capovi se to povedlo.  

 

Povede se to i Nachtweyovi, co myslíte? 

Chauvel: Záleží na tom, jestli se mu podaří správně umřít. 

 

Děkuji za rozhovor.  

Otázky kladla Lucie Komňacká. 

V Praze dne 18.4.2008 
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