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1. Úvod
Tato práce se věnuje tématu obrazu jako masového média v 19. století, a to
především na příkladu vývoje pohyblivého obrazu v českých zemích. Při vybírání
předmětu mé bakalářské práce jsem brala v úvahu mé záliby v tématice médií, v teoriích
obrazu a vizuální kultury, v historii kinematografie a zároveň i ve studiu kultury, vědy a
techniky 19. století.
Budu zde sledovat roli obrazu jakoţto masového média v kontextu českého
prostředí v 19. století a také funkce, které tento obraz plnil. Zvláštní důraz budu klást
především na dvě z těchto funkcí: na funkci zdroje populární zábavy a na funkci projevu
národní ideologie. Budu hledat odpověď na to, jaký podíl měly tyto funkce v porovnání
s jinými funkcemi masového obrazu v 19. století (např. funkcí na poli vědy a její
popularizace, vzdělávání a poznání apod.).
V úvodní části práce se budu věnovat tomu, jak se proměňuje obraz jakoţto
médium 19. století. Centrem mého zájmu zde budou hlavně otázky změny v pozici
diváka obrazu, tématiky obrazu a jeho funkcí. Budu pojednávat i o nejvýznamnějších
přístrojích a optických zařízeních, které v 19. století slouţily k znázornění pohybu a
plnily funkci obrazových médií.
V další části práce, jiţ při zkoumání prostředí v českých zemích, jsem si
stanovila čtyři základní tématické okruhy, na jejichţ příkladu budu prozkoumávat obraz
ve své roli média a v jeho rozličných funkcích. První okruh se bude zabývat obrazem ve
spojitosti s vědou, který v mé práci reprezentuje významný český vědec Jan Evangelista
Purkyně. Druhý okruh se bude věnovat obrazu jako prostředku zábavy i poučení; zde
budu popisovat jako médium panoramatický a dioramatický obraz na českém území.
V třetím okruhu se zaměřím na ţivé obrazy v roli média, které se na divadelní sféře i
mimo ni přispívalo k šíření národních ideologických myšlenek. A v posledním, čtvrtém
okruhu budu sledovat v českém prostředí zrod filmu, který znamenal mezník pro obraz
v roli masového média, „pohyblivých obrázků“ v nejtypičtějším slova smyslu. Tyto
čtyři okruhy jsem si vybrala proto, ţe podle mého názoru české prostředí 19. století (v
kontrastu se zahraničím) nejlépe charakterizují. Protoţe budu sledovat, jak se obraz
vyvíjí právě v prostředí českých zemí, budou mě zajímat jeho konkrétní specifika a
odlišnosti.
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2. Obraz jako médium v 19. století
Podle Colliganové a Linleyové jsou média v podobě, v jaké jim lze rozumět
nyní, „vynálezem“ 19. století.1 Zásadní roli v rámci historie médií nehraje pouze
rozmach tištěných médií v důsledku rozvoje technologií a narůstu gramotnosti.
Význačné místo mezi nimi zaujímá i obrovský rozkvět a šíření nejrůznějších
populárních mechanických zařízení a přístrojů, optických hraček a jiných obrazových
médií (od thaumatropu, phenakistiskopu, přes zootrop, praxinoskop aţ po zrození
fotoaparátu či kinematografu). Je jistě nutné vzít v úvahu předešlý vývoj médií, který
trval celá dlouhá staletí, ale ve spojitosti s nebývalým navýšením gramotnosti a
v důsledku postupující urbanizace, industrializace a vývoje směny v 19. století lze
hovořit o tom, ţe toto staletí bylo charakteristické všudypřítomností médií.2

2.1 Obraz jako médium v českém prostředí
V průběhu 19. století došlo k mnoha významným předělům na poli tehdejší
vědy, technologií, kultury i vývoje celé společnosti, které ovlivnily definici médií i
samotného obrazu. V českém prostředí byl pojem obrazu jako média ovlivněn
skutečností, ţe zde technologicko-průmyslová revoluce probíhala v tu samou dobu, kdy
probíhaly boje o národní obrození.3 Devatenácté století bylo obdobím formování
moderních národů a procesů národních hnutí po celé Evropě. Podle Hrocha byli Češi
v té době členové tzv. nevládnoucí etnické skupiny (tzn. neměli vlastní stát ani vlastní
elity, neměli plnohodnotnou tradici vlastního literárního jazyka), ale mohli se opřít o
zbytky přeţívajících institucí, které připomínaly středověký „národní“ stát. Tím se Češi
svou výchozí situací lišili od mnohých dalších států a národů (např. od Francie či Velké
Británie, které jiţ v té době patřily mezi tzv. státními národy).4
Tehdejší obrazy, optické přístroje a způsoby zobrazování tedy kromě jiných
funkcí (např. funkcí poučení či zábavy) naplňovaly i funkci politickou. Podle Svatoňové
se „zrodily z napětí mezi modernistickou progresivitou a nacionálně laděným

1

COLLIGAN, Colette a Margaret LINLEY, Introduction: The Nineteenth-Century Invention of Media.
In: COLLIGAN, Colette a Margaret LINLEY, eds., Media, technology, and literature in the nineteenth
century: image, sound, touch, s. 1.
2
Tamtéţ, s. 1.
3
SVATOŇOVÁ, Kateřina, Mediální variety české modernity. In: PETRASOVÁ, Taťána a Pavla
MACHALÍKOVÁ, eds., lověk a troj v če ké kultu e . toletí, s. 270.
4
HROCH, Miroslav, V národním zájmu, s. 12-14.
7

tradicionalismem.“5 V době, která kladla ohromný důraz na průmyslový i kulturní
pokrok, moderní techniku a vynálezy, se na druhou stranu mnohá (nejen) obrazová
média v českém prostředí vracela k více tradičnějším postupům, tématům i formám,
jejichţ snahou bylo po ílit národní hrdo t a vla teneckého ducha.6
Významným prostorem, v němţ se v závěru 19. století tyto zčásti protikladné
tendence (nové a staré, moderní a tradiční, světové a české7) setkávaly, byly tehdejší
výstavy. První z velkých výstav byla Jubilejní vý tava zem ká králov tví če kého v
Praze 1891, poslední v tomto století byla Vý tava architektury a inţenýr tví, pojená
pojená

vý tavou motorů a pomocných trojů pro maloţivno tníky,

vý tavou vynálezů pro ţivno tníky a

p idruţenou

odbornou vý tavou klempí ů zemí koruny če ké

roku 1898. Zvláštní roli hrála i Národopi ná vý tava če ko lovan ká v Praze 8 5, jejíţ
obzvlášť lidové provedení svědčilo o tom, ţe „národ český i ve svých širokých vrstvách
pochopuje význam našich zápasů národních“8, a znázorňovalo víru v to, ţe „ne s mečem
v ruce, ale kulturní silou zvítězíme.“9
Moderní sloţku v kontextu výstav zastupovaly nové technologické vynálezy a
průmyslové stroje, jejichţ společným jmenovatelem bylo to, co je pohánělo elektřina.10 Patřila mezi ně třeba elektrická tramvaj či lanové dráhy, které přepravovaly
návštěvníky, či různé zábavní atrakce, zařízení a automaty, které diváky bavily takovou atrakcí byla např. Křiţíkova slavná fontána či pozdější kinematograf.
Příkladem pohyblivého, vizuálního média (jakéhosi elektrického, pohyblivého
obrazu11), který souzněl se snahou o projevení české moderní technické i kulturní
konkurenceschopnosti a který v sobě zároveň zahrnoval i prvky tradičnosti, můţe být
právě jiţ zmíněná Kříţíkova světelná fontána. Toto pozoruhodné (audio)vizuální
médium bylo jiţ tehdejším tiskem vnímáno jako „všeobecně s nejţivějším zájmem
očekávaná přízdoba naší výstavy.“12
„Čarovná hra světelných vodotrysků“13 byla poprvé k vidění v roce 1885
v Londýně. Od té doby mohli diváci světelnou fontánu shlédnout na výstavách i

5

SVATOŇOVÁ, Kateřina, Mediální variety české modernity. In: PETRASOVÁ, Tatána a Pavla
MACHALÍKOVÁ, eds., lověk a troj v če ké kultu e . toletí, s. 270.
6
Tamtéţ, s. 270.
7
Tamtéţ, s. 271-273.
8
KOVÁŘ, Emanuel, Národopi ná vý tava e ko lovan ká v Praze 8 5, s. 9.
9
Tamtéţ, s. 9.
10
SVATOŇOVÁ, Kateřina, Mediální variety české modernity. In: PETRASOVÁ, Tatána a Pavla
MACHALÍKOVÁ, eds., lověk a troj v če ké kultu e . toletí, s. 273.
11
SVATOŇOVÁ, Kateřina, Odpoutané obrazy: archeologie če kého virtuálního pro toru, s. 95-96.
12
Zemská jubilejní výstava: Procházky po výstavě, s. 2.
13
Sto let práce: Zpráva o všeobecné zem ké vý tavě v Praze 8 , s. 180.
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v dalších evropských městech (Londýně, Manchesteru, Glasgow, Barceloně, Paříţi a
Vídni).14 Od roku 1891 byla ke zhlédnutí i v Praze a byla povaţována za „krásnou a
nezapomenutelnou zábavu.“15 Oproti dřívějším a zahraničním fontánám se ta Kříţíkova
lišila tím, ţe v ní bylo díky technickým vylepšením dosáhnuto mnohem efektivnějšího
osvětlení vodotrysků s poměrně malou intenzitou proudu.16 Aby byla vyzdviţena
výjimečnost této atrakce vytvořené významným českým vynálezcem a technikem, autor
článku v Národních listech nezapomněl náleţitě zdůraznit, ţe „proudy vody, vrhané do
výše, jsou mohutnější neţ byly u fontány na světové výstavě paříţské.“17
O masovosti zájmu o tuto atrakci svědčí úvodní věta z článku v Národních
listech - za cílem shlédnutí fontány totiţ údajně „obecenstvo… opět jednou plnilo
výstavu ve všech prostorách tak, ţe činila dojem neobyčejně oţiveného města.“18
Křiţíkova fontána byla vnímána jako jeden z hlavních důkazů českého národního
úspěchu - byla povaţována za technický zázrak, který předčil podobné zahraniční
mechanismy. K růstu národní hrdosti s tím spojené tehdy příspívaly i nadšené ohlasy
v českých i zahraničních časopisech a novinách.19 Současně byl kladen důraz na
přítomnost národní symboliky: „Barvy střídají se velmi rychle; kaţdá proměna vítána
byla… hlučným potleskem a pravou bouři vyvolalo seskupení takové, jeţ obsahovalo
trikolory, červenou, modrou, bílou.“20
Součástí výstav byly i atrakce, které se obracely do minulosti, navazovaly na
tradiční způsoby a kompozice či dávaly návštěvníkovi moţnost uvědomit si krásy své
vlasti.21 Mezi ně patřily mimo jiné vystavovaná dioramata či panoramatické obrazy.
Dvěma z nich se budu věnovat v čtvrté části této práce.

2.2 Divák v 19. století
Podle

Svatoňové

přestal

být

prostor

s nástupem

modernity,

vlivem

industrializace a technického vývoje vnímán jako „síť přesných a setrvalých
umístění“22; naopak začal být chápán více dynamicky, rytmicky.23 Ačkoliv je snaha
14

Sto let práce: Zpráva o všeobecné zem ké vý tavě v Praze 8 , s. 180.
Tamtéţ, s. 186.
16
Sto let práce: Zpráva o všeobecné zem ké vý tavě v Praze 8 , s. 186.
17
Zemská jubilejní výstava: Procházky po výstavě, s. 2.
18
Tamtéţ, s. 2.
19
SVATOŇOVÁ, Kateřina, Odpoutané obrazy: archeologie če kého virtuálního pro toru, s. 97.
20
Zemská jubilejní výstava: Procházky po výstavě, s. 2.
21
SVATOŇOVÁ, Kateřina, Mediální variety české modernity. In: PETRASOVÁ, Tatána a Pavla
MACHALÍKOVÁ, eds., lověk a troj v če ké kultu e . toletí, s. 276-278.
22
SVATOŇOVÁ, Kateřina, Odpoutané obrazy: archeologie če kého virtuálního pro toru, s. 93.
23
Tamtéţ, s. 93.
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zachytit a reprodukovat pohyb stará skoro jako lidstvo samo24, doba 19. století byla
obzvlášť fascinována pohybem a rytmem. V této době věda postupně přestala zkoumat
jednoduché percepční procesy oka a tělesného vidění (které inspirovalo např. vznik
populárního stereoskopu) a začala se zaměřovat na sloţitější fyziologické procesy
lidského vnímání. Společenský i kulturní ţivot se zrychloval. Nestačilo jiţ zkoumat
statické trojrozměrné vidění a na popularitě v té době nabývalo sledování obrazu
v pohybu.25
S rostoucí oblibou znázorňování pohyblivého obrazu souvisela i změna pozice
jeho diváka. Podle Jonathana Craryho byla camera obscura metaforou zobrazování a
vidění v období 17. aţ 18. století, tedy v době před nástupem modernity, jejíţ počátek
Crary umisťuje zhruba do desátých let 19. století. Oproti tomu v průběhu 19. století
vznikalo mnoţství optických zařízení, která souvisejí s probíhající změnou pozice
pozorovatele a diváka.26 Z těchto zařízení Crary zdůrazňuje především stereoskop a
diorama a panorama. Stereoskop povaţuje za jeden z nejvýznamnějších způsobů
vizuálního tvoření obrazů v 19. století (s výjimkou fotografií). Snadno se totiţ
zapomíná, jak nezapomenutelný byl tehdy stereoskopický záţitek a jak tento přístroj po
mnohá následující desetiletí definoval hlavní způsob vnímání fotograficky vytvářených
obrazů. Ale koncepční struktura i historické okolnosti jeho vynalezení byly nezávislé na
fotografii. Ačkoliv stereoskop nepatří mezi optická zařízení, která znázorňují obraz v
pohybu, je součástí té samé reorganizace diváka, kterou tyto přístroje znamenaly.27
Dalším fenoménem, který podle Craryho (spolu se stereoskopem) souvisel se
změnou v pozici pozorovatele, bylo diorama. Tomu dal definitivní podobu Louis J. M.
Daguerre na počátku 20. let 19. století.28 Diorama v jedné ze svých forem diváka
umístilo na plošinu (často kruhovou), která se mohla (či nemusela) pomalu pohybovat a
tím umoţňovat pohled na různé scény a přesouvající se světelné efekty. Diorama v této
formě včleňovalo nehybného diváka do mechanického aparátu.29 Bylo „strojem
skládajícím se z kol v pohybu, jehoţ byl divák součástí.“30 Změna v pozici diváka
souvisela s adaptací jeho oka na racionalizované formy pohybu a probíhala zároveň se
stále větším tíhnutím člověka k zachycování pohyblivosti.
24

BARTOŠEK, Luboš, Náš film: kapitoly z dějin ( 8 6-1945), s. 13.
SVATOŇOVÁ, Kateřina, Odpoutané obrazy: archeologie če kého virtuálního pro toru, s. 94.
26
CRARY, Jonathan, Techniques of the observer: on vision and modernity in the nineteenth century, s. 814.
27
Tamtéţ, s. 117 -118.
28
Tamtéţ, s. 112.
29
Tamtéţ, s. 112-113.
30
Tamtéţ, s. 113.
25
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Kruhový či polokruhový panoramatický obraz se jasně rozešel se zřetelně
daným úhlem pohledu, který byl typický pro perspektivní malířství či cameru obscuru,
coţ umoţnilo divákovi stát se součástí pohyblivé všudypřítomnosti. Jednotné
perspektivní hledisko bylo narušeno. Jedinec musel přinejmenším pootočit hlavu (či
oči), popřípadě se procházet kolem dokola, aby si mohl prohlédnout celé dílo. Vnímání
panoramatu vyţadovalo flexibilno t diváka - jeho součástí byl prvek pohybu,
pohyblivosti. Jednou z klíčových vlastností modernizace v 19. století byl tedy podle
Craryho proces „vyko eňování“ z tradičních chémat vidění, které představoval mimo
jiné strnulý a méně pohyblivý systém camery obscury.31
V tomto období byl pozorovatel, který dříve z ideálního pozorovacího bodu
soustředil svůj pohled do stereoskopu, nahrazen pohyblivým divákem, který očima
přecházel po celém okolním prostoru a postupně vnímal jeden rychle měnící vjem za
druhým32 - „za subjektivním ‚rámem‘ sledoval podívanou, panoramatickou přehlídku
obrazů a znaků.“33 Došlo tedy k jakémusi „rozpohybování pohledu“ a poloţeny byly
základy pro pozdější umění pohybujícího se oka a pro nové rozproudění jiţ odpradávné
fascinace lidí pohyblivým obrazem. Nakonec došlo k tomu, ţe optická zařízení, která
byla původně odvozena z nového empirického a vědeckého zkoumání fyziologického
postavení pozorovatele, se stala formami masové zábavy.

2.3 Přístroje znázorňující pohyb a optická zařízení 19. století jako
forma médií
Lidé se snaţili vytvořit přesvědčivou iluzi dynamické, pohyblivé reality jiţ
odpradávna. V průběhu 19. století vznikla obrovská řada přístrojů, zařízení a optických
hraček znázorňujících pohyblivý obraz a fungujících jako populární médium. Někdy
byly vědeckými aparáty, nejčastěji však plnily funkci zábavnou - pro nejširší lidové
vrstvy i pro rychle rostoucí vrstvu měšťanské střední vrstvy. Zpočátku měly podobu
jednoduchých zařízení, které měly většinou podobu různých točících se kotoučů s ručně
malovanými obrázky, se šterbinami a otvory či bez nich. Později byly vyráběny stále
sloţitější aparáty. Nakonec se zdokonalujícími se vědeckými poznatky a vývojem
technologií tato řada přístrojů ústila aţ ve vynalezení kinematografických zařízení a
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zrodu jednoho z největších obrazových médií pozdější doby - filmu. V této práci se
budu věnovat pouze několika z těchto přístrojů.
Jedním z nejranějších „zařízení“ zobrazujících iluzi pohybu byla populární
hračka s názvem thaumatrop neboli „wonder-turner“ (kouzelný kotouč). Poprvé ho
popularizoval v Londýně v roce 1825 doktor John A. Paris (1785-1856). Měl formu
malého kruhového kotouče, na jehoţ obou stranách byly namalovány obrázky, které se
navzájem doplňovaly. Byl jím provlečen provázek, takţe mohl být pohyby rukou
roztočen - po roztočení vznikala iluze splynutí obou obrazků v jeden (např. ptáka
v kleci, plešatého muţe s příčeskem apod.).34 Podobný jev byl pozorován jiţ
v dřívějších stoletích, nejčastěji prostým roztočením mince, ale teprve v 19. století bylo
tomuto fenoménu dodáno vědecké vysvětlení a zároveň bylo vytvořeno zařízení, které
fungovalo jako zdroj populární zábavy pro nejširší lidové vrstvy.35

Obrázek 1: Thaumatropy (1826)

Taktéţ v roce 1825 publikoval anglický vědec a matematik Peter M. Roget
(1779-1869) několik svých výzkumů týkajících se vlakových kol pozorovaných skrz
svislé sloupky plotu. Roget v nich upozornil na iluzi, která nastávala - zdálo se, ţe
34
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paprsky kol jsou nehybné nebo ţe se pohybují dozadu. Klam podle Rogeta nastával
díky tomu, ţe jednotlivé části kaţdého paprsku vidí oko člověka v tu samou chvíli a
při pohledu skrze příčky plotu potom vytváří na sítnici obrazy o mnoha různých
poloměrech.36 Zkoumal tedy, jak umístění pozorovatele ve vztahu k objektu můţe
vyuţívat vlastnosti trvání paobrazů37 tak, ţe vytváří různé efekty pohybu. I fyzik
Michael Faraday (1791-1867) objevil podobný jev, zčásti na základě efektu velmi
rychle se pohybujícího kola, které vypadalo, ţe se pohybuje velmi pomalu. V roce 1831
(ten samý rok, kdy objevil elektromagnetickou indukci) vytvořil své vlastní zařízení,
které bylo později nazváno Faradayovo kolo. Tento přístroj se skládal z dvou kol
namontovaných na jednu osu; pozměňováním vzdálenosti mezi paprsky těchto dvou kol
vzhledem k divákovi mohl být měněn vnímaný pohyb druhého kola.38
Na konci 20. let 19. století belgický vědec Joseph Plateau (1801-1883) provedl
celou řadu pokusů s paobrazy. Do roku 1828 pracoval s newtonovým barevným kolem
a prokázal, ţe délka a kvalita sítnicových paobrazů se mění s intenzitou, barevností,
časem a směrem podnětu. Vypočítal také průměrnou dobu, jakou takové vjemy trvají asi třetinu vteřiny. Navíc se zdá, ţe jeho výzkum potvrdil dřívější dohady Goetheho i
jiných badatelů, a sice ţe paobrazy se nerozptylují stejnoměrně, ale ţe předtím, neţ
vymizí, projdou několika pozitivními a negativními stádii. Plateau tak vytvořil jednu
z nejvlivnějších definic tzv. teorie „p etrvávání vidění“ („per i tance of vi ion“)39:
Jestliţe bylo několik objektů, které se lišily tvarem a polohou, prezentováno postupně
jeden po druhém oku ve velmi krátkých intervalech a dostatečně blízko u sebe, obraz,
který vytvářely na rohovce, se mísil dohromady a člověk věřil, ţe šlo o jediný objekt
pozvolna měnící tvar a polohu.40
Na počátku 30. let sestrojil Plateau přístroj s názvem phenakistiskop. Ve své
nejjednodušší podobě se skládal z kotouče, který byl rozdělen na osm nebo šestnáct
stejných částí - kaţdá v sobě měla vyříznutý úzký otvor a na kaţdé z nich byl
namalován obrázek figurky (nejčastěji obrázek postavy - lidské či zvířecí) v různých
fázích pohybu. Ta část, na níţ byly namalované figurky, byla obrácena proti zrcadlu;
kdyţ se kotouč otáčel, divák zůstal nehybně stát. Kdyţ se mu kaţdý otvor promítnul
36
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před okem, mohl velmi krátce spatřit kaţdou z figurek na kotouči. Oko tak vidělo sérii
jednotlivých obrázků jako kdyby se nepřetrţitě pohybovala.41 Toto zařízení tedy
slouţilo k syntéze pohybu - roztočením kruhu a pozorováním obrazů jednotlivými
šterbinami vznikla iluze pohybu.42

Obrázek 2: Phenakistiskopy s kotouči a zrcadlem (1833)

Obrázek 3: Kotouče do phenakistiskopu (1833) - démon (vlevo) a krysy (vpravo)
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Phenakistiskop byl zdrojem volnočasové zábavy, populárním zboţím, které si
s oblibou pořizovali příslušníci rozšiřující se městské střední třídy. Zároveň však byl
paralelou k ostatním vědeckým zařízením, které uţíval Plateau, ale i Purkyně a jiní
badatelé za účelem empirických studií subjektivního vidění.43 Do roku 1833 se jiţ
podobné modely komerčně prodávaly v Londýně. A do roku 1834 se objevily dvě jiná
podobná zařízení: stroboskop a zootrop.
Tvůrcem stroboskopu byl rakouský matematik Simon von Stampfler. (17901864). Tento přístroj byl velmi podobný Plateauovu phenakistiskopu; později ho
zdokonalil Purkyně a vytvořil na obdobném principu svůj vlastní přístroj phorolyt
(kinesiskop) - tomu se budu věnovat podrobněji v první této práce.
Zootrop, neboli „kolo ţivota“ či kouzelný buben, vytvořil britský matematik
William G. Horner (1786-1837). Byl vytvořen roku 1834, původně byl pojmenován
„daedaleum“ a byl modifikací Plateauova stroboskopu.44 Měl formu otáčejícího se
válce, v němţ byl umístěn pás s kresbami v různých fázích pohybu. Štěrbinami v plášti
válce mohlo několik diváků současně vidět iluze pohybu, nejčastěji šérii tanečníků,
ţonglérů či akrobatů.45

Obrázek 4: Zootropy (1860)
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Obrázek 5: Pásy do zootropu (1860)

Posledním pozoruhodným přístrojem, kterému se zde budu věnovat, je jiţ
pokročilejší zoopraxiskop Eadwearda Muybridgeho (1830-1904). Muybridge se narodil
v Anglii, ale usadil se v 60. letech v Americe; byl fotografem a vynálezcem, který se
zajímal o zachycování zvířecího i lidského pohybu (povaţuje se i za zakladatele
chronofotografie). V 70. letech 19. století začal na popud L. Stanforda (průmyslníka a
chovatele koní) zkoumat, zda má běţící kůň v určitém okamţiku všechny čtyři nohy ve
vzduchu. Sestrojil tedy sloţitý systém fotografických kamer, které zachycovaly
jednotlivé fáze pohybu zvířat (především koní) a později i lidí.46
Následně sestrojil přístroj, který nakonec nazval zoopraxiskop - ten ukazoval
sérii obrázků na základě rekonstrukce pohybu, který jeho fotoaparáty analyzovaly.
Přístroj promítal obrázky na stále se pohybující skleněné kolo, zatímco kotouč se sérii
štěrbin se pohyboval v opačném směru a fungoval jako primitivní uzávěrka.47 Byl to
tedy předchůdce videoprojektoru a pravděpodobně také jedna z hlavních inspirací pro
kinetoskop Thomase Edisona a Williama Kennedyho Dicksona, první komerční systém
promítání filmu.

Obrázek 6: Zoopraxiskop
46
47
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Tyto dřívější techniky znázorňování pohyblivého obrazu sdílely podle
Manoviche několik společných charakteristik. Za prvé, všechny spoléhaly na ručně
malované či kreslené obrázky. Obrázky pro thaumatropy, phenakistiskopy, zootropy,
praxinoskopy a mnohá další podobná zařízení 19. století byly malovány ručně, a to
nejméně do 50. let 19. století.48 Dokonce i Muybridge při svých slavných přednáškách o
pohybu v 80. letech 19. století (při nichţ vyuţíval svůj zoopraxiskop) údajně nepracoval
se skutečnými fotografiemi, ale pouze s barevnými obrázky vytvořenými podle nich.49
Je však zajímavé, ţe jiţ v 60. letech 19. století (tedy na sklonku svého ţivota)
experimentoval s umístěním fotografie na kotouček svého kinesiskopu český vědec Jan
Evangelista Purkyně.50 Tomuto tématu se budu věnovat v této práci ještě později.
A nejen, ţe tyto obrazy byly manuálně vytvářeny, ony byly rovněţ ručně
oživovány. Aby člověk obrázky uvedl do pohybu, musel vyuţít své ruce (někdy i celé
své tělo). I nejjednodušší optické hračky 19. století vyuţívané hojně v pohodlí domova
potřebovaly manuální akci k uvedení do pohybu - ať se jednalo o zakroucení šňůrkou u
thaumatropu či roztočení válce u zootropu.51 Aţ v poslední dekádě 19. století byla
automatická výroba a automatická projekce konečně zkombinovány. Jak píše
Manovich, „mechanické oko bylo spojeno s mechanickým srdcem; fotografie se potkala
s motorem.“52 Výsledkem toho se zrodila kinematografie.
Dřívější techniky „oţivování obrazu“ sdílely i něco dalšího. Jak rostla posedlost
pohybem a pohyblivým obrazem, typická pro 19. století, zařízení, která mohla
vdechnout ţivot více neţ jen pár obrázkům se stávala více a více populární. Všechny
tyto rané přístroje byly zaloţeny na smyčkách, sekvencích obrazů skládajících se
z ucelených

činností,

které

mohou

být

přehrávány

opakovaně.

Typickými

zobrazovanými činnostmi bylo např. zvedání ruky, motýl pohybující se dopředu a zpět tedy jednoduché pohyby. V průběhu 19. století se délka jednotlivých smyček stávala
delší a delší.53 Thaumatrop tedy pracoval s dvěma doplňujícími se elementy, zootrop
míval zhruba asi dvanáct obrázků a tak dále.
Od 80. let 19. století také diváci sniţovali svůj zájem o přístroje, které
předváděly své obrazy jednotlivým divákům v soukromí, a zároveň rostla popularita

48
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zařízení schopné promítat obrazy veřejně a pro rozsáhlejší publikum.54 Tato obliba
sdíleného sledování pohyblivých obrazů se projevovala i na výstavách. Týká se to
Křiţíkovy fontány, Kříţeneckého kinematografu, ale i různých populárních odborných a
vědeckých přednášek (nejen týkajících se vystavených exponátů a atrakcí), které byly
doprovázeny optickými přístroji, často představujících právě pohyblivé obrazy. 55

3. Obraz a věda: Jan Evangelista Purkyně
3.1 Purkyně jako všestranný český vědec
Ke zkoumání vizuality a k vývoji pohyblivého obrazu a jeho popularizaci na
českém území v 19. století velmi významně přispěl český badatel Jan Evangelista
Purkyně (1787-1869). Purkyně byl velice zajímavou a všestrannou vědeckou osobností.
Byl jedním z nejslavnějších učenců své doby a i nyní je pokládán za jednoho z
nejvýznamnějších přírodovědců pocházejících z českého prostředí.
Nejvýznamnějším přínosem Purkyněho na poli vědy, jehoţ plody vytrvaly
dodnes, byla podle mého názoru jeho snaha o zakládání specializovaných
fyziologických ústavů. Jiţ od doby svého profesorského působení ve Vratislavi (1823)
usiloval o zlepšení moţností experimentální práce ve fyziologickém prostředí.56
Nakonec se zaslouţil i o zaloţení fyziologického ústavu v Praze (roku 1851) a tato
instituce funguje dodnes - významně tedy přispěl k pokroku če ké vědy. Purkyňovým
„konkurentem“ byl tehdy Johann Nepomuk Czermak (1828-1873), který v letech 1860
aţ 1865 vedl v Praze soukromou fyziologickou laboratoř.57 Czermak také usiloval o
zaloţení ústavu zaměřeného na vizuální dokumentaci biologických dějů. Vybudoval
v Lipsku fyziologický institut, jehoţ součástí bylo Czermaksches Spectatorium s
promítacími přístroji a komorami pro optické výzkumy.58 Oba tito fyziologové, Purkyně
i Czermak, měli velký podíl na zakládání několika středoevropských fyziologických
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ústavů (Purkyně: Vratislav, Praha; Czermak: Praha, Krakov, Budapešť, Lipsko) a
výrazně ovlivnili rozvoj této vědecké di ciplíny i v če kém pro t edí.59
Purkyňovy experimentální výzkumy na poli biologie přispěly k útváření
moderního pojetí nejen zraku a vidění, ale i fyziologie sluchu a řeči, stavby buněk,
funkcí mozku a srdce, nervového systému a tkáně, zubů, podmíněných reflexů,
reprodukce savců a mnoha jiných biologických oblastí.60 V této práci se ovšem budu
věnovat pouze jeho přínosu na poli studia vidění a zraku, především co se týče jeho
experimentů s pohyblivými obrazy.

3.2 Studium zraku a vidění
Jiţ od útlého mládí Purkyně projevoval zájem o pozorování různých zrakových
jevů; tato jeho záliba ho neopustila po celý ţivot. Mnohé jeho studie v oblasti zrakového
smyslu neztrácejí svůj význam ani v pozdější době a pro jiné badatele se často také staly
podnětem k dalším pozorováním.61 Výsledky Purkyňových zkoumání zraku a vidění
jsou soustředěny do tří jeho publikací.
První z nich je jeho praţská doktorská disertační práce s názvem Beiträge zur
Kenntnis des Sehens in subjectiver Hinsicht (Příspěvky k poznání zraku ze
subjektivního hlediska). Obhájil ji na konci listopadu 1818 a následujícího roku vyšla
tiskem jako jeho první kniţní publikace. Tato práce byla jeho prvním vědeckým dílem a
právě ona ho proslavila ve vědeckém světě.62
Při práci na své disertaci našel Purkyně inspiraci ve tvorbě Johanna Wolfganga
Goetha (1749-1832), který se fenomény vidění úspěšně zabýval jiţ před ním, v letech
1791 aţ 1810.63 Purkyně navázal na první kapitolu Goethovy práce zabývající se
fyziologickým barvami. V ní se Goethe zaměřil na oslnění, oslepující paobrazy,
současné a následné kontrasty, barevné stíny a barvoslepost. Goethe povaţoval tyto
fyziologické barvy za nezávislé na okolním prostředí, za vlastnost přináleţející výlučně
vnitřnímu zraku a tvrdil, ţe tyto barvy byly pro svou prchavost povaţovány za škodlivé
fantomy.64
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Goethe se s Purkyňovým dílem setkal v létě 1820, zaujalo ho a od té doby
soustavně sledoval Purkyňovu činnost, dělal si záznamy o jeho dílu a vypisoval si z něj.
Projevil však určitou nespokojenost s tím, ţe ačkoliv Purkyně postavil vše na stejných
základech jako on, odvozoval dále z jeho myšlenek či s nimi dokonce pracoval jako se
svými, necitoval ho a neuvedl jeho jméno. Později se Purkyně Goethemu osobně
představil a omluvil se mu. Názorová shoda mladého českého učence s některými
objevy či myšlenkami starého básníka potěšila a Goethe vůči němu nezahořkl.65
Purkyně se pod dojmem Goetha a rozhovorů, které s ním měl ve Výmaru o
svých praţských pokusech, následně vrátil k výzkumům zraku ještě jednou - v období
svého působení ve Vratislavi. Výsledkem byl jeho druhý spis, který vyšel v Berlíně
roku 1825 s názvem Neue Beiträge zur Kenntnis des Sehens in subjectiver Hinsicht a
který zčásti doplňuje a navazuje na Purkyňovu disertaci. 66 V této práci se Purkyně
přiznal ke své inspiraci Goethem a také mu ji zaslal.67
Třetí z jeho publikací o zraku je tzv. disertace vratislavská z roku 1823 Commentatio de examine physiologico organi visus et systematis cutanei. Od
předešlých dvou prací se liší především tím, ţe obsahuje vcelku v té době moderní a
podrobný návod k vyšetřování oka i kůţe s všeobecně známými návrhy vyšetření nitra
oka.68

3.3 Zkoumání subjektivních smyslových jevů
První dvě Purkyňovy práce se věnují studiu zraku ze subjektivního hlediska.
Purkyně se věnuje vnitřním, subjektivním smyslovým jevům které měly doplnit
dosavadní poznání, takzvaného objektivního vidění.69 Na rozdíl od svých předchůdců
Purkyně nedefinoval vidění jednoduše jako setrvačný obraz vnějšího světa, ale jako
výsledek konstruktivní činnosti samotného oka, vybaveného vlastní „pamětí“ a
„fantazií“, který je ovlivňován aktuálními neurofyziologickými a psychickými stavy
lidského organismu.70 Jiţ ve své první disertaci Purkyně chtěl „z fyziologického
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hlediska popsat sloţitost vztahu mezi vnějším obrazem a vnitřní obrazovou vizí,
přičemţ se… zaměřil převáţně na autonomii subjektivní obrazové vize.“71
„V našem nitru se sen, fantasie a skutečnost podivuhodně prolínají … člověk tak
postupně staví vše mimo sebe a sebe proti všemu a orientuje se v kruhu svého
bytí … ale mnohé zůstává lpět na smyslech, co nelze přenést mimo sféru
individuálního organismu. … obyčejně jsou to počitky, které přináleţí tomu
nebo onomu smyslu, jimţ však neodpovídá nic mimo tělo a které - pokud přece
jen napodobují jakosti a tvary vnějších věcí a tím často dávají podnět ke klamům
- se zčásti právěm pokládají za fantomy, za pouhé zdání, jemuţ neodpovídá
ţádná skutečnost. Ty se tedy mohou vesměs nazývat subjektivními smyslovými
vjemy. Přesto však zůstává nevyhnutelným úkolem přírodovědce vytyčit jejich
objektivní základ, zatímco pro obecnou ţivotní potřebu stačí vědět, ţe patří jen
smyslovému orgánu a ţe není třeba dál hledat mimo tělo nějaké jim odpovídající
objekty.“72

V 18. a 19. století vznikala velká řada různých mechanických přístrojů a hraček,
které při vytváření iluze pohybu vyuţívaly vlastnost lidského oka projevující se
dozníváním optického vjemu poté, kdy daný stimulující jev jiţ pominul.73 Princip
doznívání obrazu byl sice znám uţ od antiky, Purkyně však přišel s jeho novým
pojetím, které, jak sám později upozornil, umoţnilo vznik optických aparátů, které stojí
na

počátku

nových

technologií

pohyblivých

obrazů

(např.

thaumatrop

či

phenakistiskop).74
Tento jev byl znám pod názvem paobraz. A v období do 20. let 19. století se
studie paobrazů vyskytovaly v početné řadě vědeckých výzkumů po celé Evropě.75
Purkyně však vyuţíval pojem „paobraz“ v souvislosti s dvěma různými druhy vizuální
paměti - ty byly od sebe rozlišeny teprve v posledních několika desetiletích. Senzorická
ultrakrátká čili ikonická paměť je prchavá (několik desítek milisekund), oproti tomu
krátkodobá paměť je aktivní a vědomá (několik sekund). Purkyňovo pojetí je tedy bliţší
současnému výkladu zrakového vnímání pohybu, neţ teorie „per i tence of vi ion“
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(teorie doznívání či setrvačnosti zrakového vjemu), která byla donedávna vyuţívána
jako vysvětlení iluzivnosti pohyblivého obrazu.76
Purkyně zjistil, ţe „zorné pole při otevřených očích se všemi svými světly a
obrazy zůstává před smyslem ještě krátkou dobu poté, kdyţ oční víčka byla zavřena.“77
Mrkání oka tedy neruší vidění. Tento jev nazýval paobrazem a odlišoval jej od obrazu
z oslnění. Termín „paobraz“ (Nachbild) Purkyně vyuţíval k označení vizuální paměti,
aby ji odlišil od jevu dnes pojmenovaného „afterimage“ (Purkyně ho nazýval
Blendungsbild, tedy „obraz z o lnění“). V dnešní době je jako paobraz synonymem
anglického pojmu „afterimage“ (negativní paobraz) - znamená vjem objevující se často
v negativní podobě poté, co jeho intenzivní světelný stimul pominul.78
Při studiu paobrazů Purkyně zkoumal, jak dlouho paobrazy trvají, jakými
změnami procházejí a za jakých podmínek (např. zvýšená činnost vůle, poţití alkoholu
a narkotik apod.). Byl prvním, kdo je zkoumal jako komplexní způsob dráţdivosti oka.
Purkyně také poskytl první formální klasifikaci různých druhů paobrazů a jeho kresby
jsou pozoruhodným svědectvím paradoxní objektivity tohoto fenoménu subjektivního
zraku. Ačkoliv Purkyně pracoval s relativně nepřesnými nástroji, podařilo se mu zjistit,
jak dlouho oku trvá, neţ se unaví, a jak velké roztaţení a zmenšení čočky to vyţaduje;
změřil také sílu pohybů oka a podobně.79
Kromě toho se Purkyně zabýval celou další řadou zrakových fenomenů (tzv.
entoptických jevů), kdy za vhodných světelných podmínek lze sledovat různé struktury
či děje ve vlastním oku (např. cévní obrazce, krevní oběh v oku apod.); některé takové
fenomény lze vyvolat dráţděním (např. tlakem na oční kouli či elektrickou stimulací),
jiné úkazy jsou naopak patrné v úplné tmě bez jakékoliv stimulace.80 Zkoumal také mj.
vymizení předmětů v místě vstupu zrakového nervu (slepou skvrnu), změny percepce
tvarů, přímé a nepřímé vidění, jednotnost zorných polí, dvojité vidění, rozdíly v barevné
citlivosti různých částí sítnice, volní pohyb zornice, pohyby oka a vnímání pohybu. 81
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Věnoval se (především v prvních letech své vědecké dráhy82) také zkoumání
stavů závrati a jejich vlivu na subjektivní vidění. Prováděl pokusy na kolotočích a
houpačkách, zkoumal i vizuální efekty drog. Mimojiné popsal objektivně klamnou, ale
subjektivně „pravdivou“ postrotační vizuální závrať a iluzi hybnosti a deformace
prostoru. Pod pojem závrati zařadil i mnohé iluze a klamy. 83 Definoval závrať jako
„zdánlivý pohyb smyslových vjemů, způsobený subjektivním stavem, který je klamně
přenášen na objektivní svět.“84 Byl také toho názoru, ţe k simulovaným pocitům závrati
můţe poslouţit i sledování určitých obrazců. Jiţ v disertaci napsal:
„Při pohledu na pravidelné, geometrické přímky, závitníkové, kruhové a
vlnovité čáry, symetrické obrazce, ozdoby a kudrlinky, kde všude panuje zákon
a nezbytnost, cítí se oko bězděčně odtahováno od obrysů předmětů, pohyby jsou
snadnější, poloautomatické, takţe se přenášejí na pozorované předměty, v nichţ
se objevuje vlastní ţivot a pohyb, coţ skýtá zvláštní dojem doprovázený slabými
pocity napětí v bulvě. Stálo by za námahu zpracovat tento druh oční hudby,
který nám kyne všude z přírody a uměleckého světa, jako zvláštní formu
umělecké činnosti. Jistě by se tu pro tvůrčího génia razila nová cesta, kdyby
provedení bylo přiměřeně zvětšeno. Aţ dosud se nezdá, ţe by pro toto umění
nastala vhodná doba… … zčásti jde světem s kejklíři, urozený vkus ji stále ještě
zneuznává a přehlíţí.“85

Je

pozoruhodné,

ţe

Purkyně

ve

svých

experimentech

vycházel

ze

ebepozorování za umělých podmínek; jeho pokusy, která sám na sobě prováděl, byly
mnohdy velmi kuriózní, ale svědčily o jeho kreativitě a zvídavém vědeckém duchu.
Všechny jevy systematicky popisoval, zakresloval, klasifikoval, měřil, jak dlouho trvají,
porovnával je mezi sebou. Dá se říct, ţe chtěl „zachytit fantomatičnost vnitřních
zrakových jevů, byl posedlý vizualizací subjektivity…“86
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Obrázek 8: Purkyně: Vizuální závrať

3.4 Purkyně a jeho přínos nejen v rámci popularizace vědy
Vědomí o existenci paobrazů hrálo roli i pro obrazové znázornění pohybu. Na
principu střídání viděného a paobrazu popsal Purkyně roku 1865 iluzi pohybu u svého
vlastního přístroje, kinesiskopu (ve stejnojmenném hesle pro Riegerův slovník naučný):
„Na kotouči prohlédacím jest devatero dosti úzkých škulin (více nebo méně),
skrze které se oko na kotouč obrázkový dívá; na tomto pak jest stejný počet
oddílů, na kterých pohyby předmětů rozloţené vyobrazeny jsou. Oko dívajíc se
skrz škulinku vidí naprotější obrázky právě v tom stavu, jak se točením
přecházejíce oku představují, dalším pošinutím staví se před oko mezerní část
kotouče, kde škuliny není (kotouč budiţ černou barvou potřen). Tím se stane
zatmění zraku, kdeţ jen stává ještě pozůstatek smyslného obrazu předešlého,
kdyţ pak nastane zření nejbliţší škulinkou, zastoupí nový obrázek místo
předešlého, a tak dále v nepřetrţitém pochodu aţ k návratu prvního obrázku
posunutím točivým. Zde zřejmo, ţe zaloţeno jest toto náčiní na obrazech
subjektivních názorných, které kaţdý poznati můţe, kdyţ pohlédnuv chvilku na
jistý předmět oči zamhouřil, kdeţto obraz delší nebo kratší čas na mysli stojí, aţ
zas jinými pohledy zmařen bývá…“87
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Obrázek 9: Purkyňův přístroj

Purkyně dal sestrojit k předvádění zdánlivého pohybu dvě zařízení. První z nich
pojmenoval phorolyt (forolyt), jeho zdokonalenou verzi poté kinesiskop (neboli
„pohybohled“).
Přístroj zvaný phorolyt má své počátky roku 1840. Tehdy Purkyně (bylo to
v době jeho působení ve Vratislavi) navrhl zdokonalení Stampflerova stroboskopu. Jiné
stroboskopické

přístroje

vyuţívající

stejných

fyziologických

jevů

potřebných

k vytvoření iluze pohybu (např. phenakistiskop z roku 1832) měly obvykle jeden
kotouč. Purkyně však jeden obrázkový kotouč rozdělil na kotouče dva, které se otáčely
na stejné hřídeli. Jeden měl na sobě obrázky pohybových fází, druhý štěrbiny - tím
odpadla potřeba sledovat točící se kotouče v zrcadle a otevřela se moţnost projekce
pohyblivého obrazu.88 Tím, ţe Purkyně oddělil kotouč e štěrbinami od kotouče
obrázkového, vznikla vlastně první rotační kotoučová závěrka, uţívaná následně (byť v
jiné funkci) ve všech kamerách i projektorech.89
Jiţ počátkem 40. let se Purkyně pokusil svůj phorolyt komerčně vyuţít, dal ho
vyrábět a nechal k němu tisknout příslušné kotouče.90 Tyto obrázky se prodávaly u
knihkupců a hračkářů ve Vratislavi a kreslil je malíř Kornatzki.91 Kdyţ se Purkyně v
roce 1851 vrátil do Prahy, aby zde přednášel na univerzitě a vybudoval v Praze
88
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fyziologický ústav, zůstal stále věrný (i při spoustě jiných úkolů) svým oblíbeným
„oţívajícím obrázkům“.92
Svůj přístroj i nadále zdokonaloval a znovu ho dal vyrábět. Zdokonalenou verzi
forolytu Purkyně pojmenoval kinesiskop, čili „pohybohled“. Je zajímavé, ţe Purkyně
v Praze kinesiskop opatřil hodinovým strojovým posunem - z toho usoudit, ţe tímto
úkonem poloţil základy ke kinematografii v době, kdy ještě nebylo ani pomyšlení na to
zachycovat pohyb rychle po sobě jdoucími fotografickými snímky.93 Při konstrukci
kinesiskopu realizoval krokový, p erušovaný po un jednotlivých obrázků. Mezi
přednosti krokového posunu patří to, ţe při kaţdém zastavení se vlastní obraz více
prosvětlí; tím se zjasní i následný pozitivní obrázek vnímaný v temné přestávce
skokového přesunu k dalšímu obrázkovému políčku.94
Tato inovace Purkyňovi usnadnila velkoplochou projekci - a tím i předvádění
pohyblivého obrazu většímu počtu diváků, neţ to umoţňovala dřívější kukátková
štěrbina. Lze říci, ţe tak dokonce předstihl známější vynálezce z 90. let 19. století.95
Někdy v roce 1861 Purkyně uskutečnil první dokonalou projekci „oţívajících obrázků“
s vyuţitím tohoto plynulého krokového posunu obrázkové série. 96 Ačkoli projektor ani
popis krokového posunu se nedochoval, text v hesle v Riegerově naučném slovníku,
který o něm hovoří, zní přesvědčivě.97
Purkyně vyuţíval kreslené obrázky a posléze experimentoval i s vyuţitím
fotografií. Na sklonku svého ţivota se Purkyně snaţil zachytit jednotlivé pohybové fáze
fotografickou cestou. Dochoval se kotouč s jeho vlastním oţívajícím portrétem
otáčejícím se okolo své osy, který byl sloţen z devíti částí; tento pokus však zůstal
ojedinělým.98 Je zajímavé, ţe Purkyně byl pravděpodobně jedním z prvních lidí, kteří
experimentovali s podobným umístěním fotografie na kotouč.
O tom, jaký význam přikládal Purkyně tomuto malému přístroji vypovídá i to, ţe
v jeho pracovně údajně stál vedle mikroskopu i kinesiskop - zřejmě proto, ţe byl běţně
vyuţíván.99 Purkyně nejen doporučoval vyuţívat kinesiskop za účelem popularizace
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vědy a názorným ukázkám jejích poznatků, ale sám ho často vyuţíval při svých
přednáškách s cílem znázorňovat pohyb v biologii. Pečlivě pozoroval pohyb různých
zvířat či orgánů, tento pohyb následně rozloţil na jeho jednotlivé fáze, které poté kreslil
postupně vedle sebe na kotouč. S roztočením kotouče vznikla iluze pohyblivého obrazu
běţících zvířat či pohybujících se srdečních chlopní, předsíní a komor.100

Obrázek 10: Dochovaná série devíti Purkyňových portrétů na kotouči do kinesiskopu

Obrázek 11: Purkyně: Rozloţený pohyb srdce (vlevo) a bičíkovců a nálevníků (vpravo)

Jiţ ve Vratislavi byly v obrázkové sérii malíře Kornatzkiho zachyceny i pohyby
některých mikroorganismů, let motýlů či běh ještěrek. Nejslavnější však byl později v
Praze zhotovený „krevní oběh“ a „tepající srdíčko“. Oţívající srdce, předvedené poprvé
100
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na schůzi Královské české společnosti nauk v pondělí dne 24. června roku 1861, později
i ve Spolku lékařů českých a zejména na kongresu maďarských přírodovědců a lékařů v
Prešpurku roku 1865, se dočkalo velkého úspěchu a nadšeného přijetí.101
Není pochyby o tom, ţe Purkyně má své význačné místo v rámci nejen dějin
studií vizuality, ale i dějin pohyblivého obrazu. V době, kdy Purkyně ţil a vědecky
působil, se zrodily některé základní vynálezy, jejichţ zdokonalením a syntézou nakonec
vznikl v závěru 19. století přístroj s názvem kinematograf, umoţňující příchod nového
masového obrazového média a umění - filmu. Ačkoli je Purkyňův přínos v tomto
ohledu pouze převáţně technický a vědecký a pochází z doby, kdy pojem film
v dnešním slova smyslu nejen neexistoval, ale ještě ani zdaleka nebyly splněny všechny
technologické předpoklady pro jeho vznik, byl tento český vědec vědom toho, jaké
moţnosti jeho přístroj otevírá.102 Usuzuji tak z hesla Kinesiskop v Riegerově slovníku
naučném (které pro něj Purkyně zpracoval) z roku 1865, v němţ píše, ţe budoucnost
bude přát dalším vyuţitím tohoto
„moţná říci, čarovného nástroje; zvláště důleţito jest, ţe i většímu obecenstvu
prostředkem svítilny magické nejrozmanitější pohyby přírodních, historických i
uměleckých představení uváděti se dají, i povstane z toho zvláštního odvětví
průmyslu vědeckého, ve školách i vůbec pro poučení i zábavu uţitečného. […]
Tato představení mohou se díti v rozměrech menších anebo prostředkem
optickým v libovolném zvětšení na plochách průzračných. Nadíti se jest, ţe tato
věc mistrnosti umělců stane se časem zvláštním odvětvím výtvorného umění,
kde jiţ nepostačí vytvořiti jedinký moment činu se vyvíjejího, nýbrţ i celý děj a
celé dějstvo.“103

Do té doby byla podobná zařízení především hračkou a zdrojem zábavy.
Purkyně sám svůj přístroj vyuţíval k vědeckým a pedagogickým účelům, jako
prostředek poučení a popularizace vědy.104 Zde se však ukazuje, ţe p edvídal i
moţnost jeho vyuţívání i v rámci umění a jako zdroje zábavy - předpověděl tedy zrod
filmu. Jestliţe vezmu v úvahu i jeho snahu o pořádat „projekce“ pro více lidí, dá se říci,
ţe předvídal i jeho šanci stát se prostředkem ma ovým.
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Obrázek 12: Purkyňova pracovna (podle kresby A. Garejse) - kinesiskop je umístěn na stole úplně
vpravo.

4. Obraz a zábava i poznání: Panorama a diorama
4.1 Panorama v 19. století
Panorama bylo v 19. století jedním z nejvýznamnějších a nejvlivnějších
masových médií.105 Popularitu davu získávalo jako druh obrazu, který zprostředkovával
velmi přesvědčivou iluzi skutečného světa a do nějţ mohl diváka vstupovat a stávat se
jeho součástí.
Lev Manovich píše, ţe panorama 19. století můţe být povaţováno za
přechodnou formu mezi klasickými simulacemi reality (jakými jsou podle něj třeba
nástěnné malby, sochy lidské velikosti či diorama) a virtuální realitou. I panorama
vytváří prostor zachycující plných 360 stupňů. Diváci jsou umístěni do středu tohoto
prostoru a jsou podporováni k tomu, aby se v něm pohybovali, aby si prohlédli jeho
jednotlivé části. Panorama tedy vytváří jakýsi virtuální prostor - hlavní místo (plošina),
odkud si panorama divák prohlíţí, je tedy falešným prostorem; proto bývá obvykle
prázdné. Stírá se tak hranice mezi tím, co panorama ukazuje, a divákem; divák je jeho
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součástí.106 K podobnému závěru došla i Svatoňová, která tvrdí, ţe prostřednictvím
svých rysů „panoramata a dioramata předznamenávají současné atrakce a virtuální
prostředí, které se zcela odpoutávají od aktuálního světa.“107
Proměnu vztahu mezi divákem a obrazem ilustruje Manovich na porovnání mezi
představiteli tradičních forem zobrazování (např. fresky a mozaiky a renesanční obraz) a
panoramatem. Freska ani mozaika nemůţe být přemístěna, ale nevylučuje pohyblivost
diváka. Obraz je naopak mobilní, můţe být sundán ze zdi a přenesen jinam; jeho divák
však musí být nehybný. Pro klasického diváka byl typický zafixovaný pohled. To podle
Manoviche plyne z rozdílné logiky týkající se tradic zobrazování a simulace. Freska i
mozaika jsou připoutány k budově, coţ umoţňuje umělci vytvořit plynulý přechod mezi
virtuálním a fyzickým prostorem; to klasický obraz neumoţňuje. A v panoramatu
vstupuje nejen divák do centra obrazu, ale i zobrazení (reprezentace) do řádu
simulace.108
Panoramata začala vznikat jiţ v závěru 18. století. V oblasti vizuální kultury
představovaly nový druh populární a masové zábavy. Šlo o malby veřejně vystavované
v budovách, které byly postaveny speciálně k tomuto účelu. Jejich typickým rysem
podle Machalíkové bylo, ţe to byly „obrazy určené pro hromadnou podívanou, obrazy
zavádějící do vizuální kultury nový typ diváctví a do konstrukce obrazu nové prvky.“109
Do počátku období masové produkce obrazů (k němuţ od začátku 19. století směřovala
grafika - a především ta reprodukční) panoramata vnesla nový typ masovosti - šlo totiţ
o „hromadné prohlíţení jediného díla zkonstruovaného jako totální simulace reality.“110
Do Rakouska a následně do Čech začala panoramata pronikat těsně po roce 1800. Brzy
se panoramatický obraz objevuje i v Praze, v návaznosti na vystavování panoramat ve
Vídni a dalších významných evropských městech.111
Podle Machalíkové panoramata představují „propojení technického věku s jeho
vizuálními, sociálními i estetickými atributy - městskou krajinou, novodobým davem a
hromadným diváctvím, s principem pohybu a s rozvojem techniky iluze ničím
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neomezované moci obrazu.“112 Další vývoj pak směřoval k pohyblivým dioramatům či
pozdějším

„císařským

panoramatům“

(zaloţeným

stereoskopických obrazů před pevně usazeným divákem).

na

střídání

statických,

113

4.2 Principy iluze panoramatu
Diorama i panorama představují typy obrazu, které plně vyuţívají potenciál
divákova vidění a umocňují přesvědčivost iluze tím, ţe vytvářejí obraz přesahující
rozsah jeho zorného pole. Diorama k tomu vyuţívá hru s osvětlením obrazu a
zatemněním zbytku místnosti, panorama obklopuje diváka ze všech stran.114 Podle
Svatoňové diorama i panorama prostřednictvím své konstrukce odpoutávají obraz od
tradičně pojímané zobrazovací plochy i od tradičního rámu - ten je podle ní nahrazen
prostorovým rámcem budovy, v níţ je obraz umístěn.115 Panorama je tedy umístěno ve
speciálně upravené budově a pohlíţí se na něj zpravidla z jeviště zakrytého stříškou tím je skryt „skutečný“ rám (či „konec“ obrazu) a „kouzlo“ panoramatu se zesiluje.116
Jiţ v 19. století byly dobře známy mnohé principy, na nichţ byla zaloţena
přesvědčivost panoramatického obrazu. Vědělo se kupříkladu, ţe „illuse se stupňuje,
kdyţ popředí… je poměrně klidné, vyplněné postavami řídce roztroušenými, scény pak
velké rušnosti, dramaticky rozprouděného pohybu staví se v prostředí, nebo pozadí,
tedy do dálek...“117 Klam v očích diváka také zvýrazňovaly „předměty a osoby
malované v takové velikosti, v jaké by mu je skutečná perspektiva ukazovala.“118
Diváci prohlíţející si tuto masovou atrakci byli sice nadšeni, ale na druhou
stranu si byli iluzivnosti panoramatického obrazu dobře vědomi. Můţeme to potvrdit i
na základě reflexe v dobovém tisku. Jeden z návštěvníků výstavy například poukazuje
na to, ţe obraz pracuje s divákem tak, ţe „nestaví před něj pouhý výkroj, výsek
výhledu“, nýbrţ divákovi umoţňuje „pohled kolkol dokola aţ k samému horizontu
okraje, neţli jako by stál venku ve skutečnosti a byl přímým pasivním ovšem
účastníkem zobrazené scény.“119 Zároveň si účastník výstavy uvědomuje to, ţe je
záměrně „udrţován v náleţité vzdálenosti od plastiky a malby, tak aby jich klamavé
112
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zrakové dojmy nemohl kontrolovati a rektifikovati hmatem nebo volbou výhodnější a
všestrannější vyhlídky.“120 Divák se nemůţe přiblíţit obrazu, aby se iluze nezhroutila.
Divák tedy vidí všude okolo sebe jen obraz, postupně se musí zaměřovat na
fragmenty a na jednotlivosti. Části, které vnímá, si pak spojuje do své individuální
představy o celku. A aby mohl vidět všechny jednotlivosti, musí se sám přemisťovat.
Pozorovatel je nucen pohybovat se a zároveň vnímá celý obraz stejně, jako kaţdodenně
vnímá běţný okolní svět. To je v souladu s tím, co tvrdí Crary121 i Manovich.122
Divákovo tělo také bývá zahrnuto do vnímání obrazu. Panorama můţe i nemusí
pracovat s pohyblivým stanovištěm, vţdy však divák procházející se kolem kruhové
malby skládá své jednotlivé pohledy, aby mohl vnímat obraz jako celek. Panorama
počítá i s davem diváků na plošině před malbou, kteří tak přirozeně vytvářejí kulisu pro
další diváky stojící za nimi. Diváci se pohybují, jako kdyby se procházeli po městě či
krajině, kterou panorama znázorňuje. 123 To vše umocňuje iluzi.
V následující části této kapitoly budu ilustrovat funkce tohoto působivého druhu
masového obrazu na třech příkladech. Prvním z nich bude panorama Prahy z počátku
století, dalšími dvěma budou diorama a panorama v roli atrakcí z dvou významných
výstav konce 19. století.

4.3 Počátek 19. století: Panorama Prahy
Roku 1801 bylo ve Vídni vystaveno panorama Londýna. Následujího roku
William Barton (jeden ze zaměstnanců společnosti pořádající vystavení obrazu) zadal
práci na panoramatu Vídně podle vlastní kresby Laurenzi Jantschovi a Karlu Postlovi.
Toto panorama bylo vystaveno roku 1803. Na podzim roku 1804 bylo stejnou
společností vytvořeno a představeno veřejnosti první panorama Prahy (vystaveno bylo
v Boudě na Koňském trhu). Autorem předlohové kresby byl i Barton, kresba byla
provedena ze Staroměstské vodárenské věţe a vlastní malbu panoramatu provedl Karel
Postl (1769-1818), významný český malíř, kreslíř a grafik, známý pro svou malbu
krajin, ale i portrétů. Panorama Prahy bylo chváleno a získalo uznání. Oceňováno bylo
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především za věrné a přesné zobrazení města a krajiny i za vhodně zvolenou výšku
stanoviště.124
Kromě zjevné funkce zábavné toto panorama plnilo i funkci estetickou. Postl byl
talentovaný malíř a městskou krajinu údajně znázornil velmi povedeně. Prostřednictvím
tohoto obrazu si mohli jeho diváci přehledně prohlédnout celé město zachycené
z perspektivy, která jim všem nebyla důvěrně známá (z vrcholku vysoké věţe) - mnozí
z diváků tedy při tomto pohledu třeba zachytili něco nového, čeho si při běţném
procházení se Prahou dosud nevšimli. Z tohoto důvodu v něm spatřuji i jakousi funkci
„poznávací“.

Obrázek 13: Karel Postl: Schéma k panoramatu Prahy r. 1804

4.4 Závěr 19. století: Diorama a panorama na výstavách
4.4.1 Diorama bitvy se Švédy na Jubilejní zemské výstavě
Jubilejní výstava v roce 1891 plánovala představit svým návštěvníkům
panorama, ale kvůli nedostatečným finančním prostředkům bylo její součástí pouze
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diorama Karla a Adolfa Liebscherových, které zobrazovalo bitvu studentů se Švédy na
Karlově mostě.125 Neslo název „Hájení Karlova mostu před Švédy roku 1648.“126
Diorama bylo tehdy většinou vnímáno jako podstatně odlišné od panoramatu,
jako by bylo panoramatem neúplným, neboť „co diorama ukazuje jako obraz se čtyř
stran uzavřený, to panorama rozvinuje zdánlivě beze všeho obmezení.“127 Přesto byla
tato atrakce v roce 1891 vyzdvihována jako působivý obraz ze znamenitou
perspektivou. Iluzi skutečnosti umocňovalo zatemnění místnosti okolo a vhodně
umístěné vrchní osvětlení.128

Obrázek 14: Diorama „Hájení Karlova mostu před Švédy roku 1648“

V poznámce k Jubilejní výstavě v Národních listech se o tomto dioramatu psalo,
ţe „dílo to, jeţ první jest tohoto druhu, o jakéţ se byli zmínění umělci pokusili,
znamenitě se podařilo. Jiţ k vůli tomuto dílu doporučuje se návštěva výstavy.“129 To
vypovídá o tom, jaká důleţitost byla tomuto obrazu připisována.

4.4.2 Výstava architektury a inţenýrství a její významnost
V době od 15. června do 17. listopadu roku 1898 proběhla v Praze Vý tava
architektury a inţenýr tví, pojená pojená
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maloţivno tníky,

p idruţenou vý tavou vynálezů pro ţivno tníky a

odbornou

vý tavou klempí ů zemí koruny če ké. Tato výstava se snaţila navázat především na
obchodní a politický úspěch praţské Jubilejní výstavy z roku 1891, která předváděla
pracovní výsledky českého národa za poslední století.130 Nová výstava se měla obrátit
ještě hlouběji do minulosti a měla předvést výsledky „tisícileté práce, tisícileté kulturní
minulosti české na obmezenějším poli odborné činnosti“131 a podat doklady o
„vyspělosti současné intelligence technické - čestné a úspěšné soutěţe její s intelligencí
technickou všech národů kulturních.“132
Její význam byl tedy výrazně „propagační“ a politický - snahou výstavy bylo
nejen dát najevo, ţe „česká práce technická má za sebou slavnou minulost“133, ale měla
také vzdorovat pokusům podceňovat české zásluhy - měla odporovat „úsilí stlačiti
význam této práce a odpírati národu českému znaky nejvyšší kulturní vyspělosti
v dobách minulých i přítomných.“134 Výstava tedy na jedné straně předváděla tehdejší
nejnovější a moderní výtvory če kého průmy lu, techniky, vědy a kultury, ale zároveň
věnovala prostor i moţnému budoucímu vývoji. V neposlední řadě se také ve velké
míře obracela zpět do minulosti na p edešlé ú pěchy ve snaze překlenout dlouhou dobu
nesamostatnosti českého národa.135
Bylo zvykem, ţe v Evropě byly moderní vynálezy a technologie představovány
lidu především jako součást nejrůznějších výstav. Podle Svatoňové byl v českém
prostředí prostor výstavišť (a s ním i jeho reflexe v dobovém tisku) „ojedinělým
dějištěm mnoha politických tlaků a zápasů.“136 Výstavy, kterých se účastnili pouze čeští
průmyslníci a podnikatelé, byly zásadním způsobem ovlivňovány tímto nacionálněpolitickým cítěním. Tyto výstavy a jejich „atrakce“, které hrdě ukazovaly svým
návštěvníkům, tedy existovaly v souladu s touto nacionální a obrozeneckou snahou o
vytvoření spojitosti mezi současností a předešlým historickým vývojem českého
národa.137
Ačkoli se zdálo, ţe se výstava obrací především na návštěvníky z řad odborné
veřejnosti, byla hojně navštěvovanou událostí i diváky z širokých vrstev. Podle
komentářů v dobových textech totiţ nabývala „velké poučnosti a ceny praktické nejen
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pro kruhy odborné, nýbrţ i pro nejširší vrstvy obecenstva vůbec“ 138. Postarala se „nejen
o ponaučení…, ale téţ o osvěţení sil duševních, o zábavu…“139

4.4.3 Panorama „Bitva u Lipan“
Součástí Výstavy architektury a inţenýrství roku 1898 bylo panorama s názvem
„Bitva u Lipan“, jehoţ tvůrcem byl Luděk Marold. S ním spolupracoval Václav Jansa
(malba krajiny), Karel Rašek (projekce figurální kompozice a část historického
materiálu), Karel Štapfer (okruţní část skutečného terénu), Theodor Hilšer a Ludvík
Vacátko (figurální malba).140 Tehdy bylo toto panorama umístěno v dvanáctiúhelné,
téměř kruhové budově (s vnitřním průměrem 30 metrů); tu zbudoval tesařský mistr
František Vaitr. Plátno pro obraz bylo 11 metrů vysoké a 90 metrů dlouhé.141 Toto
panorama bylo výjimečné tím, ţe bylo „podnik svého druhu v Čechách první“142, který
s „nevšední věrností a pravděpodobností před oči divákovy přenese dějiště i průběh
památné události dějinné.“143
Panorama „Bitva u Lipan“ bylo zařazeno mezi tzv. zvláštní výstavní podniky
(spolu s Divadlem Uranie, Krčmou umělců či Křiţíkovou světelnou fontánou).144
V rámci výstavy bylo také zahrnuto mezi odpočinkové atrakce slouţící k tomu, aby
v nich „návštěvník, jiţ poněkud umdlelý prohlídkou vystavených předmětů odborných,
znaveného svého ducha osvěţiti a posilniti.“145 Na druhou stranu, ačkoliv bylo
zábavnou atrakcí, snaţilo se být plnohodnotnou a důstojnou součástí výstavy a
odpovídat jejím cílům a zájmům.146
Cílem panoramatického obrazu bylo „skutečnost podati v obraze tak, aby
obrazovost co nejvíce setřel a hranice mezi plastickou realností a plošností malby před
našima očima smazal.“147 Tak divák téměř zapomněl, ţe tento obraz je jen obrazem a
iluze se stala přesvědčivější a realističtější. Tomu napomáhala i přítomnost
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trojdimenzionálními předmětů v popředí (vojenských vozů, kamenů, zbraní apod.) - ty
byly do dvojrozměrných panoramat přidávány od druhé poloviny 19. století.148

Obrázek 15: Výjev z panoramatu „Bitvy u Lipan“

Panorama „Bitva u Lipan“ zprostředkovávalo nejen iluzi cesty prostorem, ale i
časem - zpět do minulosti. Historická relevantnost zobrazených událostí je sice
diskutabilní149, je však nesporné, ţe obraz dokázal jiţ tehdy diváka působivě navrátit
zpět časem do doby pro národ důleţité historické události.150 Efektním způsobem
panorama přemístilo návštěvníka výstavy přímo do středu dění a akce. Jak je vylíčeno
v tehdejším průvodci výstavou, děj dávné bitvy „odehrává se tu se ţivostí a úchvatnou
věrností před očima divákovými.“151

4.5 Charakteristika v českého kontextu
Ačkoli bylo panorama (masovým) médiem patentovaným století před konáním
výstavy, přesně do ní podle organizátorů výstavy zapadalo a splňovalo její cíle.
Fungovalo jako přenašeč českého diváka z nejširších vrstev do národní minulo ti,
148
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zároveň bylo pojením če kého a větového152 a posilovalo českou národní hrdo t.
Představovalo také „sbratření práce technické s uměním“153 - plnilo také funkci
estetickou.
Zajímavé je, ţe zmíněná panoramata a dioramata v českém kontextu (podobně
jako jiné často vystavované obrazy s tématikou národních dějin) neukazovala divákům
zářné momenty národních vítězství, tak jako se běţně dělo v jiných zemích a u jiných
národů. Naopak: návštěvníkům předkládaly věrně znázorněné okamţiky trpké prohry
jejich předků, okamţiky poráţky a velkého utrpení českého národa (bitva u Lipan,
třicetiletá válka). Ukázka této bolestné minulosti měla slouţit k posílení naděje a víry
v to, ţe český národ se nakonec vymaní ze staletí útisku.154 České prostředí se tedy lišilo
od zahraničí především tím, ţe se zde obrazy byly vyuţívány jako média v rámci
národní kolektivní ideologie.

5. Obraz a nacionalismus: Ţivé obrazy
5.1 Pojem „ţivý obraz“
Ačkoli o přítomnosti jistého prvku divadelnosti lze hovořit i v případě
panoramat a dioramat (malovaný obraz jako kulisy, trojrozměrné objekty v popředí
apod.), ţivé obrazy stály výrazněji na pomezí mezi výtvarným obrazem a divadelním
představením.155 Jako ţivý obraz bylo chápáno nehybné seskupení postav a předmětů (v
případě, ţe bylo součástí tzv. alegorických vozů, mohlo být i pohyblivé), které byly
zakomponovány do konkrétního celku nesoucího význam. V 19. století byly ţivé obrazy
vyuţívány buď jako součást divadelního představení (zpočátku především opery,
později i jiných ţánrů) či mimo sféru divadla, jako samostatný celek mající podobu
ohraničené, stylizované scény s jedním či více herci - ti svou nehybností připomínali
figurativní obraz nebo sochu.156
Pojem „ţivý obraz“ jiţ tehdy nebyl jednoznačný. Podle Paclta byl formou
„vizuální (někdy téţ audiovizuální) umělecké reprezentace tradičních i nově vzniklých
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dobových alegorií a symbolů, a jedině ‚skrze‘ skladbu neţivých postav a předmětů do
alegorického a symbolického celku i jako forma reprezentace konkrétních a ţivotních
faktů, událostí nebo význačných osobností herci a statisty, kteří nemluví, nezpívají ani
netančí“.157
Ţivé obrazy uměly zaujmout jak měšťanské diváky, tak obecenstvo lidové. Ţivé
obrazy nepatřily mezi „vysoké ţánry“ oficiálního a profesionálního divadla, často je
pěstovali ochotníci, městské i venkovské spolky. Objevovaly se při významných
celonárodních, regionálních i lokálních událostech, výročích a jiných akcích.158 Ačkoli
„ţivé obrazy“ měly sklon mít především zábavné vyznění, bývaly hodnoceny velmi
přísně, protoţe (stejně jako např. panoramata) usilovaly o plnoprávné postavení
s tradičními kategoriemi umění. V ţivých obrazech byly také odlišovány estetické
normy jednotlivých ţánrů. Nejspíš kvůli tomuto překračování ţánrů nedosáhl pojem
„ţivý obraz“ nikdy jednoznačnosti.159

5.2 Vývoj ţivých obrazů v českém prostředí
Moderní vývoj ţivých obrazů započal v Evropě druhé poloviny 18. století; v té
době byly ţivé obrazy módní formou soukromé zábavy měšťanstva a vyšších tříd.
Tehdy (a bylo tomu tak aţ do 19. století) svou formou především napodobovaly známé
malby slavných evropských i českých autorů.160
Kromě tradic státních a náboţenských svátků obnovilo 19. století ve velkém
měřítku i lavno ti umělecké, jejichţ součástí byly nejrůznější slavnostní průvody.
Původně se omezovaly na úzké vrstvy společnosti, ale postupně se rozšířily i mezi
nejširší lidové vrstvy a pojily s formami demokratizující se zábavy. V Evropě byly
slavné např. dürerovské oslavy, které se odehrávaly hlavně v Norimberce a Mnichově.
K jednomu z mnichovských krouţků náleţeli také malíři Ruben, Haushofer a Siebertz,
kteří se tuto tradici údajně pokusili přenést do Prahy.161
V českém případě od počátku (ať jiţ v roce 1848, kdy se konal ples umělců,
jehoţ součástí byl slavnostní průvod, či v roce 1864 na shakespearovských slavnostech)
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nešlo pouze o role, ale zároveň o přiřazení reálných osob jako známých přihlíţejícímu
publiku, jak to také zachycují některé návrhy malíře Karla Purkyněho (1834-1868),
které v tomto smyslu nejsou jen návrhy kostýmů. Souviselo to s celým rázem slavností
jako manifestací současné české kultury působícím jako protiváha celoněmeckých
Schillerových oslav z 1859. Některé Purkyňovy skici zahrnují také alegorický vůz,
který však odpovídal průvodu v exteriéru, z něhoţ v českých zemích při mnoha
příleţitostech sešlo.162
V té době často docházelo k přenášení průvodů běţných v tradici svátků a
slavností na divadelní půdu a opačně se divadelní oslavy šířily mimo prostor divadla příkladem byl slavný průvod u příleţitosti poloţení základního kamene Národního
divadla roku 1868. Také tento průvod počítal (obdobně jako korunovační průvodu
z roku 1836) s alegorickými vozy, které se v něm ale nakonec neobjevily a z jejich
návrhu nakonec zbyl pouze dekorativní aparát. Alegorické vozy jako „umělecká pointa
průvodu… směřovaly k tomu stát se jakýmsi pohybujícím

e ţivým obrazem,

přeneseným na veřejné prostranství. Mohly také tvořit parodický detail kontrastující
s váţným celkem…“163

Obrázek 16: Karel Purkyně: Skica k shakespearovskému průvodu (1864)
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Obrázek 17: František Kolár: Návrh alegorického vozu v průvodu kladení základního kamene
Národního divadla (1868)

Během 50. let 19. století se vytváření ţivého obrazu stalo natolik čestnou
záleţitostí, ţe i pro tentýţ pořad je navrhovalo několik známých autorů. Úspěšné ţivé
obrazy také byly zveřejňovány v tisku. Nově se ţivé obrazy inspirovaly v malířské práci
světelnou a barevnou atmosférou jednotlivých výjevů, coţ ale postupně začalo
narušovat jejich kompoziční jednotu a přehlednost. Tvorba působivého programu,
závislá na souhře tolika činitelů, se stala natolik náročná, ţe občas došlo i k nezdarům.
Existenci ţivých obrazů tedy z jedné strany ohroţovala snaha o stále nové efekty, na
druhé straně i tradičnost, vynucená oficiálními potřebami, která je svazovala.164
Tvorba ţivých obrazů postupně začala souviset i s rozvojem fotografie.
Fotografická dokumentace ţivých obrazů z doby kolem roku 1870 se nedochovala, ale
je známo, ţe skupinové fotografie tehdy vznikaly podobným aranţováním jako ţivé
obrazy. V té době některé fotoateliéry vypomáhaly divadlu se zajišťováním kulis a
naopak v nich vznikaly i zábavné fotografie, k nimţ bylo potřeba statistů.165 Podle
Prahla však fotografie „zpětně podlamovala původní ambice ţivých obrazů, protoţe
zachycovala i nechtěný detail a fixovala rozpor obřadnosti a běţného sebeproţitku.“166

164

PRAHL, Roman, Malíři, divadlo a formy obraznosti 19. století. In: NÁRODNÍ GALERIE,
Sympozium, Divadlo v če ké kultu e . toletí, s. 137.
165
Tamtéţ, s. 138.
166
Tamtéţ, s. 138.

41

V 2. polovině 19. století ţivé obrazy významně souvisely s procesem ší ení
če kého národního vědomí. Ţivé obrazy fungovaly jako typ lavno tního p ed tavení
v českém divadle. Tehdy ţivé obrazy čerpaly z nepřeberného mnoţství témat z české i
slovanské minulosti a zrcadlily v sobě i dobové směry národní ideologie.167
Od 80. a 90. let se forma ţivých obrazů začala dále měnit a dynamizovat,
projevovaly se snahy o další posunutí a vývoj tohoto tradičního ţánru - patřily mezi ně
v první řadě pokusy F. A. Šuberta prosadit do ţivých obrazů myšlenky průvodu,
předcházejícího nebo prolínajícího vlastní ţivý obraz - šlo o pokusy o obnovení tradic
d ívějších lavno tí a průvodů ze 60. let 19. století.168

5.3 Tématika a funkce ţivých obrazů
Námětově i obrazově byly ţivé obrazy velmi různorodé a bohaté - tématicky ale
směřovaly především k minulosti, přítomnosti i budoucnosti národa. Pomalu klesal
počet dříve oblíbených a častých ţivých obrazů jako napodobenin slavných maleb.169
Místo toho ţivé obrazy často reagovaly na aktuální události - většinou u
příleţitosti úmrtí nebo výročí význačných če kých o obno tí (skladatelů, dramatiků,
spisovatelů, básníků, ale i politiků, historiků a vědců), ale i jiných národních událo tí,
které byly tehdy povaţovány za zásadní (např. otevření obou zemských výstav, repríz
Prodané nevěsty…). Mnohdy se také zaměřovaly na významné historické okamţiky
z dějin českého národa a divadelní sféry (např. výročí poloţení základního kamene
Národního divadla, smrt Jana Ţiţky, výročí hymny Kde domov můj…).170
Ţivé obrazy byly součástí tvorby Prozatímního divadla (v 60. letech) a později i
Národního (v 90. letech). Národní divadlo se pomocí nich hlásilo jiţ od svého otevření
k různým aktuálním událostem (v uměleckém i mimouměleckém ţivotě) - diváci se
podle jejich tématiky dovídali, čemu či komu přisuzuje mimo ádný, celonárodní či
všelid ký

význam.171

Prostřednictvím

ţivých

obrazů

byla

také

obecenstvu

demonstrována vše tranná vy pělo t če kého národa, který byl představován jako
vzdělaný, bohatě strukturovaný a s významnou a pestrou národní historií.172
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Zásadní funkcí ţivých obrazů (především těch veřejně prezentovaných, zejména
divadelních) byla funkce média. Ţivé obrazy byly významným sdělovacím
prostředkem a slouţily k vyjadřování se k aktuálním i historickým událostem. Pomocí
své kompozice, tématiky, uţitých symbolů, alegorií a dekorací reprezentovaly a
propagovaly konstruovaný národně-kulturní model české společnosti.173 Masovost
tohoto média nejlépe vyjadřuje oblíbenost a vyuţívatelnost ţivých obrazů v tehdejším
českém prostředí. Kromě vyjadřovacích a sdělovacích funkcí plnily ţivé obrazy
jakoţto prvek slavnostního představení také funkci dekorativní a estetickou - a tato
funkce rozhodně nebyla druhotnou. Jejich součástí bývala rozsáhlá a propracovaná
výprava (malba v pozadí, těţké závěsy, baldachýny, květinové výzdoby…).174
V českém kulturním a společenském prostředí byly ţivé obrazy především
formou veřejné, masové podívané - a to buď v rámci divadla či mimo něj. Ţivé obrazy
se zde postupně přetvářely z forem zábavy či ze hry s uměním na autonomní divadelní
útvar zaměřující se na závaţné situace českého národa a jeho různé společenské vrstvy.
Tehdy tedy ţivé obrazy neznamenaly pouze jednu z tradičních forem divadelní
obraznosti, ale byly masovým představením, vyhledávaným jako málokterá jiná dobová
vizuální atrakce (např. Křiţíkova fontána).175

5.4 Alegorie a symboly v ţivých obrazech
Jako vyjadřovací prostředky v rámci komunikace s diváky vyuţívaly ţivé obrazy
ve značné míře symboly a alegorie, které vycházely z hi torického i aktuálního
kulturního a polečen kého povědomí té doby a byly v něm hluboce zako eněny.
Prostupovaly kaţdodenní i slavnostní okamţiky v ţivotě celého národa a lidu, měšťana i
venkovana; uplatňovaly se všech sférách lidského ţivota. Existoval celý tradiční soubor
těchto symbolů, alegorií i kulturních stereotypů, s nímţ byli diváci ţivých obrazů
předem více či méně obeznámeni (ať jiţ prostřednictvím divadla, či v rámci své vlastní
ţivotní zkušenosti).176
Symbolizace a alegorizace byla také často náhradním projevem za svobodné
projevy (umělecké i občanské), které byly ve své eplicitní a verbální formě potlačovány.
Souvisí to se skutečností, ţe mnoho z těchto symbolů a alegorií vzniklo či bylo
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posilováno v období če kého národního obrození (např. alegorické postavy Vlasti,
Čechie, Slávie).177

5.5 Kompozice a součásti ţivých obrazů
Doba, po kterou se ţivé obrazy nehybně ukazovaly divákům, se mnohdy různila,
ale většinou nepřesáhla čas dvou aţ tří minut. Nejprve se zrak diváků zaměřoval
zpravidla na centrum kompozice ţivého obrazu, které mu dominovalo - to tvořilo
nejčastěji hierarchicky, na vyvýšeném místě uspořádané uskupení postav či předmětů
(např. busty, sochy, alegorické postavy…). Odtud se pozornost lidí přesouvala
k ostatním částem a detailům.178 Podle Paclta nebyl pro pochopení ţivému obrazu ani
tak rozhodující skutečný čas jejich vizuální prezentace; důleţitější byl samotný
vyjadřovací a sdělovací systém, jemuţ diváci rozuměli.179
Součástí představení s ţivými obrazy byla mnohdy i zvuková a hudební sloţka.
Dříve bývala tvořena přímo jako doprovod k nim, později šlo o skladby jiţ hotové, které
byly vybrány podle v souladu s danou příleţitostí. Někdy je doprovázel i sólový či
sborový zpěv národních, znárodnělých a symbolických písní (např. Kde domov můj?,
Moravo, Moravo…)180 Proslovy k slavnostním představením psali básníci a spisovatelé
všech generací i literárních směrů (např. Jaroslav Vrchlický, Eliška Krásnohorská,
Svatopluk Čech…); někdy zde recitovali i básně. Při jejich přednesu obecenstvo
nadšeně reagovalo především na ty části proslovů, které volaly k jednotě a obraně práv
Čechů, Moravanů a Slezanů.181
K rozlišování dílčích částí a motivů slouţila v ţivých obrazech i přítomnost
psaných slov a znaků.182 Psané znaky byly vyuţity u některých návrhů i realizací
ţivých obrazů. Popisky se mohly objevit v případě, kdy bylo třeba zdůraznit významové
sloţky znázorňované scény nebo kdy se očekávalo, ţe se diváci v krátkém čase
předvedení ţivého obrazu nestihnou zorientovat.183 Slova tak přispívala ke
srozumitelnosti.
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5.6 Charakteristika v českém kontextu
Česká a německá divadelní kultura existovaly v Praze vedle sebe a konkurovaly
si národnostně, umělecky, ideologicky i politicky. Slavnostní představení s ţivými
obrazy však byla fenoménem objevujícím se mnohem častěji v české divadelné sféře.
Ţivé obrazy byly podstatnou součástí tehdejších slavností a svátků v české společnosti i
v rámci divadelní podívané. V českém kulturním a společenském prostředí (na rozdíl od
toho německého) se naplno pochopilo, jako efektní a účinnou formou komunikace ţivé
obrazy mohou být - a dokázalo se toho vyuţít.184

6. Obraz a film: Jan Kříţenecký
6.1 Zahraniční kontext a působivost prvních filmů
Roku 1895 se konalo v různých zemích několik tzv. „prvních“ veřejných i
neveřejných kinematografických představení. Největší úspěch měl kinematograf bratrů
Lumièrových, protoţe jejich přístroj byl po všech stránkách dokonalejší a praktičtější
neţ přístroje jejich konkurentů a oni také jako první uspořádali celou sérii veřejných
představení pro platící diváky.185 Edisonův kinetoskop neměl příliš úspěch; předváděl
filmy ve myčce (např. tanec, boxerské zápasy), ale jak tvrdí Klimeš, „smyčka rdousí
příběh.“186 Snímky tanečníků, akrobatů a zápasníků, natáčené proti kontrastnímu
černému pozadí, také připomínaly kreslené obrázky zootropu. Lumièrové si jednoduše
vybrali zajímavý předmět či výjev a postavili před něj kameru - natáčeli všední,
kaţdodenní ţivot, jehoţ věrným zobrazením byli diváci fascinováni. Lumièrové
pouţívali filmové kamery stejným zůsobem jako fotografického aparátu, a proto se
prvním filmů právem říkalo „oţivené fotografie“.187
Pro první průkopníky kinematografu byl tento přístroj technickým prostředkem
bádání, který měl slouţi vědě (podobně jako např. mikroskop). Většina komentátorů
prvních kinematografických představení v letech 1895 aţ 1896 předpověděla tomuto
zařízení budoucnost příslušící právě této oblasti. Také bratři Lumièrové, ještě čtvrt
století po první projekci v Grand Café v Paříţi, údajně nepřestávali tvrdit, ţe
kinematograf jako produkt zábavy je pouze jev nahodilý, který doprovází zrod vynálezu
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předurčeného především vědě.188 Je faktem, ţe kinematografie se zrodila z technického
vynálezu, který původně neměl nic společného s uměním. Bartošek tvrdí, ţe „kaţdé
umění vyrůstá z činností mimouměleckých“189 - literatura se vyvinula z řeči slouţící
jako prostředek vzájemné komunikace, výtvarné umění z řemesel. A filmové umění se
zase zrodilo z technického vynálezu, z hračky, pouťové a zábavní atrakce.190
Kinematograf však prokázal, ţe je schopen skutečnost nejen

dělovat, ale

zároveň s tímto sdělením i vzbuzovat pocity. Proto se brzy přeměnil z vědecké pomůcky
v médium vizuálně ztvárňující představy, sny a ţivotní touhy. 191 Projekce jednoho
snímku zpravidla netrvala déle neţ jednu minutu. Je však fascinující, kolik nepatrných
detailů a podrobností si první diváci stihli zapamatovat - dnešní divák, zvyklý na
pozvolný rytmus dvouhodinových filmů, by většinu z toho stěţí postřehl. Pro tehdejšího
pozorovatele byla tato věrná reprodukce pohyblivého ţivota takovým překvapením, ţe
ji proţíval s ohromným údivem, citovým nasazením a pozorností.192
Gunning však zpochybňuje mýtus zpodobňující diváka prvních filmů jako
dětsky naivního, pletoucího si obraz s realitou - tak tomu podle něj nebylo. Je sice
nesporné, ţe mnoho diváků prvních projekcí reagovalo uţasle, vzrušeně, šokovaně, či
dokonce zděšeně. Divák však ţasl spíše nad kouzelnou proměnou obrazu
prostřednictvím nové iluze pohybu, která se mu zdála těţko uvěřitelná. Šokovala ho
moc filmového přístroje. Pozornost diváka upoutávaly přímé podněty, sled otřesů.193
Gunning ranou kinematografii nazývá „kinematografií atrakcí“ - ta se nesnaţí ani tak
diváka vtáhnout do vyprávěného děje nebo ho přinutit vcítit se do postav; film se tehdy
spíše obrací přímo na diváka a vede ho k tomu, aby si „intenzivně uvědomoval filmový
obraz, který upoutává jeho pozornost.“194 Zásadní je „samotný akt předvádění“195 - jde
o „kinematografii okamţiků, nikoli rozvíjení situací.“196

188

ŠTÁBLA, Zdeněk, e ký kinematograf Jana K íţeneckého, s. 34.
BARTOŠEK, Luboš, Náš film: kapitoly z dějin (1896-1945), s. 13.
190
Tamtéţ, s. 13.
191
ŠTÁBLA, Zdeněk, e ký kinematograf Jana K íţeneckého, s. 34-35.
192
Tamtéţ, s. 44.
193
GUNNING, Tom, Estetika úţasu: Raný film a (ne)důvěřivý divák. In: SZCZEPANIK, Petr (ed.). Nová
filmová hi torie. Antologie ouča ného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha:
Herrmann & synové, 2004, s. 149-167.
194
Tamtéţ, s. 156.
195
Tamtéţ, s. 156.
196
Tamtéţ, s. 157.
189

46

Pozoruhodnou vizi budoucnosti kinematografu můţeme nalézt ve fejetonu
v Národních listech ze dne 6. listopadu 1896:
„Jak dlouho ještě a k ţivotním podobám, velkostem a pohybům přistoupí ţivotní
barva, pak ţivotní ruch a hluk - o sobě uţ je to všecko v moci dnešní techniky
zachycovací, jen spojit ještě v celkový obraz, jen spojit - a ţivot bude úplně
zopáčen v obraze. Plastický, pohyblivý, barvitý a rušný. … Kinematograf
spojený s fonografem a náleţitě zdokonalený pojme do svého nitra a
příleţitostně vrátí celé divadelní představení, scénu za scénou, se všemi
podobami herců, s dialogem a zpěvem i s průvodem orkestru. Vše přesně a
správně v dokonalém sledu časovém, jak se to za dvě hodiny divadelního večera
na jevišti odehrálo. … Zkrátka pomocí stroje bude lidstvu pro příště celá
pamětihodná minulost zachována v ţivé podobě ať veselé, či pochmurné, váţné,
či hrozné.“197

6.2 První kinematografická představení na českém území
V našich zemích se kinematograf (ten Lumièrův) poprvé objevil v polovině
července 1896 v Karlových Varech; později i v Mariánských lázních, Brně, Ústí nad
Labem a Moravské Ostravě.198 V Praze se dva kinematografické podniky objevily aţ
říjnu 1896.199 Důvodem tohoto zpoţdění mohla být skutečnost, ţe pro tak významný
podnik, jako byl kinematograf bratří Lumièrů, byla Praha pouze provinčním městem (ve
srovnání s Vídní, Berlínem, Ţenevou apod.), takţe nespěchali. Naopak pro malé
kočovné podniky byla Praha příliš velkým městem, kam neměly dostatek odvahy přijet.
Určitou roli hrály i příčiny národnostní - převáţně němečtí kinematografisté se výrazně
„české“ Praze vyhýbali. Kdyţ se tedy Praha konečně dočkala kinematografických
projekcí, byly původem z Francie (Edison v hotelu „U černého koně“) a z Anglie
(Lumièrové v hotelu „U saského dvora“).200
Postupně do Čech, Moravu i Slezska přijíţděli i mnozí další zahraniční majitelé
těchto kočovných podniků. Původem bývali především z Německa; ale ještě ten samý
rok se k nim začaly přidávat i podniky domácí, které byly jak německého, tak českého
původu.201 Mnozí domácí podnikavci často obětovali své úspory a zakoupili si
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kinematografický přístroj a pár filmů.202 Lumièrové jiţ v květnu 1897 upustili od zásady
filmy a přístroje neprodávat a inzerovali jejich prodej. V době, kdy Kříţenecký
uvaţoval o koupi kinematografu (roku 1898) tedy bylo vcelku snadné dostat se ve
střední Evropě ke kinematografického zařízení.203
V období let 1896 aţ 1898 bylo v Čechách vydáno dvacet kinematografických
licencí, z toho patnáct bylo uděleno domácím ţadatelům.204 Jako první licenci obdrţel
(v říjnu 1896) táborský fotograf Ignác Schächtl, který si dal zhotovit projekční přístroj
podle vlastního nákresu.205 Do poloviny roku 1897 nebylo na českém území mnoho
míst, kam by kinematograf čili „oţivené fotografie“ nezavítali.206
Na počátku dějiny kinematografie povahu výroby a spotřeby filmy určoval skoro
výhradně charakter novosti. Nabídka filmů nebyla vůbec široká, protoţe bylo málo
filmové suroviny. Málo bylo i přijímacích kamer a projekčních přístrojů. Také filmy,
které jiţ byly v prodeji, se nehodily do všech přítrojů, protoţe dosud nebyl sjednocen
systém perforování filmů. To vedlo k tomu, ţe poměrně malý počet provozovatelů
kinematografu disponoval dost malým počtem filmů. Většina z nich vlastnila pouze
jeden program, který se skládal asi z deseti „oţivených fotografií“. Museli tedy být
součástí kočovných atrakcí, protoţe jejich pochopitelnou snahou bylo vydrţet
s programem co nejdéle.207

6.3 Kříţenecký a Český kinematograf
Kříţenecký byl údajně jedním z prvních praţských diváků, kteří se přišli podívat
na Lumièrův přístroj.208 Lákala ho nejen běţná zvědavost, ale především jeho odborný
zájem fotografa amatéra, který se projevoval jiţ v době jeho studií. Kříţenecký studoval
po maturitě roku 1889 České vysoké učení technické v Praze, obor pozemního
stavitelství a architektury; nakonec však tuto školu opustil, aniţ by dosáhl
akademického titulu.209 Jeho výtvarně osobité a na svou dobu technicky dokonalé
provedení jeho fotografií mu zajistilo popularitu nejen mezi fotografy amatéry. Díky
tomu byl přijat do Klubu fotografů amatérů v Praze a brzy byl zvolen i do jeho výboru.
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Nejraději fotografoval architekturu a umělecké objekty.210 Později za své několikaleté
amatérské a později i profesionální fotografické činnosti, která od roku 1902 byla
součástí jeho pracovní náplně na městském stavebním úřadě, zhotovil několik tisíc
působivých snímků Prahy. Za tyto práce získal řadu čestných uznání a medailí na
různých fotografických výstavách.211 Prostřednictvím členství v tomto Klubu fotografů
amatérů, kam docházely nejrůznější zahraniční fotografické časopisy, se Kříţenecký
pravděpodobně dozvěděl o existenci kinematografu dříve, neţ se mu začly věnovat
české časopisy a denní tisk - ty o něm převáţně psaly aţ v souvislosti s jeho praţským
uvedením v říjnu 1896.212
O koupi kinematografického zařízení začal Kříţenecký váţně uvaţovat
v souvislosti se svou účástí na přípravách Výstavy architektury a inţenýrství v Praze.
Jak jiţ bylo zmíněno, tato výstava se pokoušela ukázat vyspělost českého národa (a
„manifestovati zdatnost českých sil technických“213) v porovnání s ostatními zeměmi a
chtěla také povzbudit ţivnostenského ducha českých průmyslníků. Český kinematograf
neměl být jen módním doplňkem vý tavy a zdrojem zábavy pro návštěvníky
(kinematograf jiţ tehdy nechyběl na ţádné významnější výstavě); svým přínosem a
významem odpovídal jejímu nacionali tickému duchu a její ideové koncepci.214
Kříţenecký se jiţ od počátku nechtěl spokojit jen s předváděním „oţivených
fotografií“, ale měl zájem vlastní snímky vytvá et. Sám však neměl dostatek peněz. Jeho
přítel a spoluţák ze studií, Josef František Pokorný, tedy přemluvil svého otce, aby
Kříţeneckému půjčil asi čtyři aţ pět tisíc zlatých. Kříţenecký se za ně rozhodl koupit
Lumièrův přístroj, protoţe byl praktický (fungoval zároveň jako přijímací kamera a jako
kopírka), snadno přenosný a mechanicky přesný a kvalitní. Jiné firmy vyráběly většinou
kameru a projektor jako dva samostatné přístroje, takţe by jejich pořízení bylo
nákladnější. Přístroj a filmy z Lyonu obdrţeli Kříţenecký s Pokorným v první polovině
května 1898. Filmy, které jim přišli, hned zkušebně promítali v bytě Pokorného
rodičů.215 Kříţenecký sice později ve spise z 21. března 1916, adresovaném c. k.
ministerstvu ve Vídni, tvrdil, ţe si přístroj zakoupil jiţ roku 1897, avšak v depozitáři
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Národního technického muzea v Praze je umístěn dochovaný účet Lumièrovy firmy z 3.
května 1898.216
Podle zprávy uveřejněné 6. května 1898 v Národních listech217 měli Kříţenecký
a Pokorný původně pořádat kinematografické projekce v divadle Uranii, které patřilo
mezi zábavní podniky v rámci Výstavy architektury a inţenýrství218 (mezi další z nich
patřilo mj. panorama Bitvy u Lipan, menší restaurace a ochutnávárny a podobně219).
Divadlo mělo být vyhrazeno především pro pořádání poučných technických a
vědeckých přednášek, někdy i pro komorní koncery a dramatická představení.220
Výkonný výbor Výstavy se zřejmě inspiroval podobnými divadly, které vznikly
v nedávné době v Berlíně či Vídni; v nich se konaly i různé experimenty a názorné
demostrace, při nichţ hrál roli kinematograf. Ale nakonec se s nimi Kříţenecký a
Pokorný nedohodli. Byla tedy dojednána stavba nevelkého dřevěného pavilónu,
pokrytého dehtovou lepenkou.221 Šlo o dřevěnou boudu asi pro sto třicet lidí, umístěnou
mezi fontánou a vinárnou „U Nesmysla“.222 Prostředí divadla Uranie by bylo jistě
důstojnější a lépe by odpovídalo významu, který Kříţenecký projektu Českého
kinematografu přičítal. Vedení výstavy však smysl tohoto projektu nepochopilo a
vyhradilo mu místo okrajové, spadající do sféry zábavních atrakcí, slouţících k oddechu
výstavních diváků.223
Pavilón Českého kinematografu byl slavnostně otevřen v neděli 19. června 1898.
Představení nebyla pravidelná a konala za na základě zájmu návštěvníků. Ten zprvu
nebyl příliš značný. Od prvního praţského kinematografického promítání v hotelu U
černého koně uplynulo jiţ osmnáct měsíců. Jednotlivé filmy (ať jiţ z repertoárů
zahraničních či domácích kinematografických podniků) si byly vzájemně podobné či
byly dokonce stejné, takţe veřejnost nabyla dojmu, ţe od kinematografu jiţ nelze čekat
nic nového a ztratila zájem.224 Jedině snímky zachycující místní události mohly znovu
oţivit zájem Praţanů o kinematograf - a o to se před Kříţeneckým nikdo nepokusil.225
Zájem návštěvníků o tato promítání tedy začal stoupat aţ tehdy, kdyţ se začaly
promítat původní snímky. Český kinematograf zahájil programem sestávajícím se
216
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z deseti „oţivených fotografií“: tři z nich byly dílem Kříţeneckého, ostatních sedm
pocházelo od Lumièra. Původní snímky byly: Svatoján ká pouť v če ko lovan ké
ve nici, Polední vý t el z děla na baště v. Tomáše a Purkyňovo námě tí na Králov kých
Vinohradech. Později Kříţenecký natočil některé „oţivené fotografie“ rovnou na
výstavišti. Šlo zejména o P ene ení kolébky Fratiška Palackého z Hodslavic na
vý taviště, Hanácké banderium a Průvod královniček. Zároveň s těmito kratičkými
aktualitami pořídili tři veselé hrané snímky, jejichţ hlavním aktérem byl známý praţský
písničkář, kabaretní herec, knihkupec a nakladatel Josef Šváb-Malostranský (18601932). Tyto hrané snímky byly Do taveníčko na mlýnici, Vý tavní párka a lepič
plakátů a Smích a pláč (neboli Sólový vý tup pana Švába-Malo tran kého) - jejich
názvy nebyly definitivní a měnily se podle náhodného nápadu toho, kdo jejich uvedení
z kabiny oznamoval.226 Hrané snímky byly jiţ tehdy nedílnou součástí skoro kaţdého
kinematografického programu. Cestopisné či přírodní aktuality sice vytvářely hlavní
část programu, ale jeho závěr býval věnován jednomu či dvěma snímkům hraným. Byly
tu proto, aby obveselily diváky a jak se jeví z dobových zpráv, byly přijímány
s vděčností.227

Obrázek 18: Lumièrův přístroj, kterým Kříţenecký natáčel své první snímky
226
227
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6.4 Charakteristika Českého kinematografu
Kříţenecký a Pokorný našli největší zdroj inspirace v Lumièrově kinematografu.
To, ţe se inspirovali právě jím, je důkazem jejích snahy navázat na to nejlepší, co v té
době kinematograf mohl představovat. Nápady čerpali nejen co se týče tématiky
jednotlivých obrazů, ale i pokud jde o programovou skladbu. Většina Kříţeneckého
snímků byla natočena statickou kamerou; jen výjimečně pouţil kameru v pohybu (ze
zadní plošiny jedoucího vlaku) - s ní jsme se však mohli setkat jiţ u Lumièrova
kameramana Eugèna Promia. Původní nebyl ani Kříţeneckého nápad promítnout děj
snímku ze Ţofínské plovárny pozpátku, aby se plavci vynořovali ven z vody a skákali
zpět na můstek. Podobné pokusy se uskutečnily na půdě paříţské akademie G.
Queroultem jiţ 17. února 1896 a také v říjnu 1896 se s tímto trikem seznámili Praţané promítalo se pozpátku Bourání zdi a Dianiny lázně v Miláně.228
V námětové oblasti Českého kinematografu tedy jeho tvůrci nepřinesli nic
výrazně nového a napodobovali pouze cizí (byť kvalitní a úspěšné) vzory. Rysy
osobitosti a originálnosti však můţeme nalézt ve fotografickém podání Kříţeneckého
snímků, které nikdy nepodstrádaly cit pro dynamiku a vnitřní napětí. Pozoruhodné bylo
zejména zachycení pohybové akce ve snímcích.229 Podle Štábly Kříţeneckého snímky
„odhalovaly zajímavost a krásu pohybu a podtrhávaly malebnost prostředí. V této
harmonické, někdy i kontrastní vazbě pohybu a prostředí odkrývaly vnitřní dynamiku
snímané

skutečnosti.

Právě

na

těchto

hodnotách

byla

vybudována

jejich

fotogeničnost.“230

6.5 Kříţeneckého přínos v českém kontextu
Čeští průkopníci (stejně jako Lumièrové) chápali smysl kinematografu v jeho
věrné reprodukci ţivota. Zvolenou událost snímali tak, jak se odehrávala před jejich
očima a jejich kamerou, nijak nezasahovali ani neměnili uměle situaci.231 I jejich diváci
si byli dobře vědomi toho, ţe vidí „předměty v pohybu věrně napodobeném.“232
Kříţeneckému bylo později přičítáno mnoho prvenství, které vlastně prvenstvími
nebyly, ale zapomíná se, ţe díky němu se Praha stala v habsburské monarchii prvním
městem, v němţ se úspěšně začalo s natáčením „oţivených fotografií.“ Je sice faktem,
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ţe se o to dříve pokusili bratři Sziklayové v Budapešti (1896), ale jejich filmy byly tak
nekvalitní, ţe nemohly být promítány na veřejnosti.233 Výjimku tvořila díla natočená
zahraničními kameramany. Skoro na všech místech, kam dorazili Lumièrovi agenti,
vzniklo i několik místních snímků, které se obvykle vzápětí staly hlavní senzací
programu. Ţádné však nevznikly v prostředí Prahy - Kříţenecký byl tedy první, kdo
v Praze natáčel.234
Ačkoli Výstava architektury a inţenýrství nedosáhla významu předcházejících
výstav (především jí chyběla přitaţlivost a byla stylově nejednotná, coţ přispívalo
k dojmu zmatečnosti), nikdo z návštěvníků si tehdy neuvědomoval (a ani nemohl),
jakou budoucnost napovídá Kříţeneckého Český kinematograf.235 Kříţenecký
(architekt, první český filmař a vášnivý praţský fotograf amatér) dokázal vyuţít v pravé
chvíli svou odvahu a podnikavost a zajistil Čechům místo mezi prvními zeměmi, v
nichţ byl o filmování projeven praktický zájem.236
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7. Závěr
V práci jsem sledovala otázku po charakteristikách, funkcích a rolích
(pohyblivého) obrazu jakoţto masového média v kontextu českého prostředí v 19.
století.
Došla jsem k závěru, ţe hlavní rolí masového obrazu v 19. století v českých
zemích byla role národně-ideologická, jejíţ prvky jsem nalezla ve všech čtyřech
vybraných tématech. To není překvapivé, protoţe 19. století bylo stoletím národních
hnutí a šíření národních kolektivních myšlenek. Mohu tedy říci, ţe v té době byl i obraz
masovým médiem, protoţe nově reprezentoval především národní ma u, ne elity.
Moderní národ byl masou lidí z nejširších vrstev, kteří se nejen stávali součástí obrazů a
„vstupovali“ do nich (coţ spatřuji v případě panoramat a dioramat, ale i ţivých obrazů),
ale v první řadě se často identifikovali s jejich myšlenkami (taktéţ). V této práci jsem
také ukázala, ţe masový obraz byl často vnímán jako důkaz národního pokroku
v kontrastu se zahraničím, jako důkaz české konkurenceschopnosti - proto bylo toto
médium ve velké míře zastoupeno i v rámci populárních výstav na konci století. Další
zásadní (a stejně často se vyskytující) rolí a funkcí masového obrazu byla podle mého
zkoumání funkce zdroje zábavy - tu jsem objevila rovněţ ve všech čtyřech studovaných
tématech. Kromě toho obraz jako masové médium také plnil další významné funkce v mé práci jsem se setkala hlavně s funkcí estetickou a uměleckou, funkcí „poznávací“,
funkcí vědeckého p í troje a popularizačního pro t edku vědy.
Zkoumala jsem, jak se snaţil svou rozsáhlou prací přispět k pokroku če ké vědy
Jan Evangelista Purkyně (ať jiţ svým empirickým výzkumem, svou pedagickou činností
či zaloţením fyziologického ústavu v Praze). Došla jsem k závěru, ţe dokázal spojit
obraz s funkcí média především tím, ţe svůj přístroj znázorňující pohyblivý obraz
vyuţíval k vědeckým a pedagogickým účelům a popularizaci vědeckých poznatků.
Z jeho textů jsem také usoudila, ţe předvídal i moţnost toho, ţe v budoucnosti bude
pohyblivý obraz vyuţíván jako masové médium v rámci zábavy i umění.
V práci jsem také sledovala, jak byla v průběhu 19. století významnými médii
také panoramata a dioramata a ţivé obrazy. Obě tyto formy obrazu sice fungovaly
zároveň jako velmi populární forma ma ové zábavy a podívané, v českém kontextu však
často měly silné nacionali tické konotace. Panoramata a dioramata přenášela diváka
z širokých vrstev svou iluzivní silou přímo do děje událostí z národní minulosti, ve
svých nejmasovějších a nejznámějších podobách bývala součástí hojně navštěvovaných
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výstav konce století a poukazovala na světovou významnost české techniky, kultury a
umění. Tím, ţe mnohdy neukazovala divákům okamţiky národních vítězství, nýbrţ
proher a neúspěchů, působila k posilování národní kolektivní ideologie a udrţovala víru
lidu v to, ţe se český národ nakonec osamostatní. Ukázala jsem také, ţe i ţivé obrazy
byly významnými médii příspívajícími k šíření národních ideologických myšlenek a k
posilování národní sounáleţitosti. Nejvýrazněji působily v rámci svátků a slavností a
později jako slavnostní představení na divadelní půdě i mimo ni. Byly oblíbenou
masovou podívanou pro nejširší lidové vrstvy a v českém prostředí byla jejich moc
vyuţívána výrazně častěji neţ například v kontextu francouzském, anglickém, ale i
německém. Ţivé obrazy efektním a účinným způsobem (s vyuţitím pro českého diváka
srozumitelných alegorií a symbolů) reagovaly na aktuální události či znázorňovaly
historické okamţiky. Kromě funkce sdělovací a vyjadřovací plnily i funkci estetickou.
Zásadní mezník ve vývoji obrazu jako masového média spatřuji ve zrodu filmu
na konci 19. století. Zkoumala jsem, jakou roli hrál pro rozvoj filmu na českém území
český architekt a fotograf Jan Kříţenecký - došla jsem k závěru, ţe ačkoli vyuţíval jen
technologií a způsobů, které byly vynálezem jiných, včas projevil podnikavost a odvahu
a zaloţil významný projekt Českého kinematografu a jako první natáčel své snímky
v Praze. I v jeho přínose jsem sledovala funkci zábavy i snahu přispět k národnímu
pokroku.
Jsem si vědoma toho, ţe zde není téma této práce zpracované vyčerpávajícím
způsobem. Při dalším zkoumání by mohlo být zajímavé sledovat podrobněji všechny
funkce masového obrazu a jejich vývoj a zmapovat je více v návaznosti na kontext
historických událostí a proměn 19. století. Nabízí se také moţnost dále důkladně
studovat rozsáhlou (dosud plně neprozkoumanou či dokonce téměř zapomenutou)
Purkyňovu tvorbu.
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