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AUTOMATICKÝ OBRAZ JAKO ŘEKLAD FENOMENALITY 
PŘIROZENÉHO SVĚTA 

"Od řeči k bytí: problém výrazu jako přístupová cesta k ontologii"l - takto nazval Re
naud Barbaras jeden svůj článek o Merleau-Pontym. Jelikož práce, kterou zde předkládáme, 
vychází do značné míry právě z Merleau-Pontyho, připadá nám vhodné zde na tento článek 
odkázat: jeho název vystihuje, pochopíme-li ho obecně, i přístup, který jsme zde volili, vedeni 
Merleau-Pontym. U tohoto autora má výraz velmi široký význam, protože mluví-li o výrazu, 
nejedná se jen o řeč, nebo například o obrazové ztvárnění - ale stejně tak i o "výraz" bytí sa
mého, o jemu vlastní, dějící se fenomenalitu: to je pro Merleau-Pontyho logos endiathetos, 
jemuž již vždy nasloucháme, chceme-li něco skutečně vyslovit, uvést v existenci logos profo
rikos. V naší práci se pak prostřednictvím studia piktoriálního výrazu, přesněji: výrazu pro
středkovaného dispozitivem automatického obrazu, budeme pokoušet dojít k naznačení vzta
hů mezi zjevováním a bytím platným právě pro námi zvolený kontext - a to s pozorností 
upřenou zejména na tendence, které se v oblastech těchto vztahů prosazují. 

MÍSTO ÚVODU: CO SE ZDE MÍNÍ NÁZVEM? 

Začneme-li od pojmu Lebenswelt (přirozený svět, žitý svět, svět našeho života či pros
tě svět), to, co zde paradoxně bude zřejmě to nejspolehlivější, je způsob bytí či prožívání, ke 
kterému tento pojem odkazuje.2 Nejspolehlivější zde neznamená nejjasnější, protože toto naše 
původní bytí ve světě je vždy zároveň nějak zakryto nánosy výkladů. Tento lidským žitím ve 
světě otevřený "úběžník" však vždy bude spolehlivější než konkrétní, explicitní a zároveň 
spolehlivá schematizace tohoto způsobu bytí, která by byla případně definovaná v nějakém 
pojmu, která by si dělala nároky ho designovat. Anebo můžeme říci: pojem přirozeného světa 
je co se týče svého smyslu - zdá se - nutně "v odkladu", zatímco to, z čeho tento pojem a 
všechna možná snaha o definování toho, čeho se týká, čerpá, je stále žito. V tom smyslu je 
pojem přirozeného světa otevřený a jako takový vysvítá přinejmenším v místě křížení pokaž
dé nějak rozdílných pojmů světa, vypracovávaných Husserlem, Heideggerem, Merleau
Pontym, Patočkou i Finkem. V jiném ohledu řečeno - právě toto křížení je situace, ze které 
tato práce vychází a to zjevně již vzhledem k tomu, z jakých pramenů čerpá, bezpochyby však 
současně vzhledem k tomu, co je již pojmem Lebenswelt samotným implikováno. A je tedy 
nutno říci, že tato situace, tato otevřenost pojmu má v sobě cosi zákonitého a že zde pro práci 
spíše otevírá jistý prostor, než že by ho striktně vyhraničovala. 

Práce se v rámci tématu přirozeného světa obrací ke konkrétnější problematice přístu
pu k "prostoru" tohoto světa. To je zde právě označeno jako "fenomenalita": jakási konkrétní 
dimenze otevřenosti samé, jakýsi konkrétní "způsob zjevování". Fenomenalita je způsob, ja
kým se jsoucí vyjevuje, charakter vycházení najevo. Jestliže svět může být určen také jako 
"neměnný styl, který [všechny věci] dodržují,,3, fenomenalita je právě tento styl světa kon
krétně co se jevů týče. 

IR. Barbaras: De la parole a I'Étre: le probleme de l'expression comme voie d'acces a ťontolgie 
2 Můžeme zde konkrétněji odkázat na Merleau-Pontyho, který právě mluví o "němé zkušenosti, ze které stále 
čerpáme" (Viditelné a neviditelné, str. 92), myšleno v kontrastu se vším tím, co o tom vypovídáme. Svět našeho 
života (Lebenswelt) je právě onen zmiňovaný logos endiathetos. Filosof je podle v tomto pojetí někdo, kdo zno
vu nachází svět našeho života: "Ale v jakém smyslu jej znovu nacházíme? Byl již zde? Jak je možné říkat, že zde 
již byl, jestliže to nikdo nevěděl dřív, než to vyslovil filosof? - Ale je pravda, že byl zde: vše, co jsme řekli a 
říkáme jej implikovalo a implikuje. Byl zde právě jakožto netematizovaný Lebenswelt. V jistém smyslu je stále 
implikován jakožto netemetizovatelný i v těch výpovědích, které ho popisují." (Tamt. str. 175-6) 
3 Tamt., str. 24 
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"Překladem" zde pak míníme přesazení fenoménu z jednoho typu zjevování do jiného. 
Je to "změna stylu", která se nemůže obejít bez toho, aby věc sama nějak nezměnila charak
ter. A však volba tohoto slova nemá být předchůdným hodnocením: ponecháváme otevřené, co 
toto přeložení implikuje, je naším cílem se na to v souvislosti s mechanickým zobrazováním 
dotazovat. Je však nezbytně nutné nestavět fotografický obraz do opozice k Lebenswelt: jde o 
překlad světa, čili o vnuknutí jistého stylu světu, ve kterém žijeme, v jehož drahách se ode
hrává naše bytí ve světě: "přeložíme-li" fenomenalitu Lebenswelt, tak dostane jiný styl, dosta
neme jiné "jsoucí v celku", dostaneme jiný vztah k bytí, vposledku jiný život, jiný "sub
jekt" ... Automatický obraz je sám součástí Lebenswelt a jeho fenomenalita součástí či vrstvou) 
fenomenality světa. Na první pohled se může se zdát matoucí pojímat fotografii jako součást I 
přirozeného světa, když je to přeci právě něco umělého: avšak žijeme to stále jako součást 
Lebenswelt, jako jistý vztah k tomu, co jest a v tomto smyslu vše "umělé", tzn. kulturní, je 
součástí světa našeho života. Fotografie není jen uvnitř světa, fotografie je právě překladem 
fenomenality, tzn. že sama otevírá, zpřístupňuje jistým způsobem svět Ge do něj vstupem) - a 
to už jen proto, že je sama produktem a výrazem jistého pojetí světa. 

Vycházíme tedy z pojetí, pro které se "přirozený" a "dějinný svět kulturní" nevylučují, 
nýbrž kříží a pro které je svět, ve kterém fakticky žijeme, "přirozeně dějinný". To znamená, 
že jakožto lidé vrůstáme do jisté dějinné doby, aniž bychom proto přestali být vystaveni pů
..y-DdBf~~~-určenosti toho, co tato doba vždy jižnějak určila a "definovala". "Při
rozené" bytí ve světě ~evi'el1eiiiU~je "živlem" jeho bytí, kterému je i 

neustále vystaveno. 9!!~l!J?rvotní ~ivel, ve kterém se veškeré kulturní výklady teprve uskuteč
ňují a ke kterému se vztahují, je otevřenost vystavující nás událostem. 

Když Merleau-Ponty mluví o návratu k onomu "živelnému" bytí, říká, že je bytím ver
tikálním, tzn. takovým, jež si nutně zachovává jistou podstatnou "neprůhlednost" či non
pozitivitu, jež se ztrácejí se v ne-jasnosti a otevřenosti dálky. Toto je onen živel, ve kterém 
žijeme: náš každodenní pohyb ve světě a kontakt s ním je právě takový; explikace vědy, které 
zdánlivě vše vysvětlují, nás nikterak nezbavují nutnosti "vykonávat" naše bytí, nezbavují nás 
existenciální tíhy toho, že naše bytí musíme jakožto vržené rozvrhovat a udržovat přitom 
s naším okolím živý a responsivní vztah, na jehož místo není možné postavit nějaký "zákon" 
či pravidlo. V tomto smyslu lze mluvit o "přirozené" krajině našeho života, která se vyznačuje 
jistými zákonitostmi, které jde o to popsat (a v následujícím se o část takového popisu bude
me snažit) - a na nichž se všechny kulturní a vědecké idealizace zakládají.4 Všechna "pozitiv
ní jsoucna" vědy jsou stejně tak podřízena struktuře zakládající tato jsoucna na horizontu, kte
rý sám není ničím pozitivním. 

Nestavíme zde jednoduše způsob, jímž automatický obraz nechává svět se vyjevovat, 
do opozice k "přirozenému vnímání" (i když i to je samozřejmě možné, jelikož "přirozeně" 
nevnímáme tak, jak vnímáme to, co je na fotografii a pod.): snažíme se především rozeznat 
rozdíl, který má v dimenzi světa našeho života tendenci prosazovat přítomnost automatického 
obrazu jakožto vrstva této dimenze samotné. Snažíme se tedy rozeznat tendenci našeho poci
ťování a poznávání, která se objevuje s přítomností (automatického) obrazu, avšak zároveň i 
možnost vztahovat se přes tento typ výrazu k onomu živelnému bytí, možnost, která se všem 
tendencím vymyká. Každý výraz je vždy jistým vztahem k hloubce a tedy významové preg
nanci zjevného a je pro nás otázkou, jak se to děje v médiu fotografického obrazu. 

4 Srv. M. Merleau-Ponty: Viditelné a neviditelné, str. 187: vztahy předporozumění a vědy ... : "Nové obsazení 
[reconquete] světa našeho života (Lebenswelt) je znovuobjevením [reconquete] dimenze, v níž objektivace vědy 
podržují ještě svůj smysl a je třeba jim rozumět jako pravdivým (to říká Heidegger: každý Seinsgeschick je prav
divý, je momentem Seinsgeschichte) - před-vědecká oblast je výzvou k chápání meta-vědeckého, které není 
popřením vědy." 
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Automatický obraz5 či fotografický obraz je obraz produkovaný v rámci jistého dispo
zitivu: dispozitiv je to, co samo vidět není, co však umožňuje vidět, co řídí setkání pociťující
ho a pociťovaného.6 Dispozitiv automatického obrazu je - co se týče způsobu, jímž přepisuje 
trojrozměrný prostor do plochy - dán zejména perspektivní projekcí světelných paprsků, za
jišťovanou čočkou objektivu. (I přesto, že se ohnisková vzdálenost čočky může měnit, princip 
projekce je stále týž a v důsledku toho v podstatě i její interpretace prostoru - tedy alespoň 
v ohledech, které nás zajímají v souvislosti se světem našeho života.) Automatickým obrazem 
zde míníme obrazy jak časové, tak ne-časové, a to bez ohledu na jejich materiální nosič (papí
rový podklad, filmový pás, elektronické médium atd.). 

Cílem této práce je tedy pokusit se celkově naznačit vztahy mezi těmito termíny, při
rozeně aniž bychom si zároveň dělali nárok na jejich vyčerpávající výklad. Problém klademe 
- a domníváme se, že snad oprávněně - takto obecně zejména proto, že to, co se nazývá au
tomatický či fotografický obraz nabývá velmi různých a mnohotvárných podob. Nechceme se 
tedy zabývat pouze kritikou "upadlé" výroby "kulturních dober" nebo naopak pouze "umě
leckým" filmem a fotografií: médium musí zahrnovat obě tyto polohy (zvolené zde jakožto 
extrémní příklady). 

Celý tento pokus se původně odvíjí od kritické reakce na spisy Viléma Flussera a na 
jeho pojetí fotografického obrazu. Naše obrácení se směrem k Merleau-Pontymu si v podstatě 
žádá samotný F1usserův text, když mluvío elilllil!::tci těl(3snosti, o "čisté informaci", když po
pisuje svým svérázným zpusobemvníniánC když se~ysl()vuje o budoucnosti, kterou nám au
tomatické obrazy mohou přinést. .. Doufáme, že se nám podaří udržet jednotnou tematickou 
linii mezi těmito tak rozdílnými koncepcemi a že tak dokážeme alespoň načrtnout celou pro
blematiku tak, aby se ukázalo, že má smysl kritizovat pojetí V. F1ussera. Celý okruh problé
mů, které se týkají prostředkování světa automatickým obrazem, se také komplikuje tím, že 
téma samotného obrazu se nějak táhne celou filosofií. Spatřujeme tedy paralelu (nebo právě 
prodloužení - 7) mezi tématy prostředkování světa "obrazem" v novověkém výkladu bytí a v 
současném mediálním univerzu. Právě k této problematice se však Flusser i (nepřímo) Mer
leau-Ponty vyslovují každý zásadně odlišným způsobem. 

DOBA, KDY SVĚT JE OBRAZEM 
Jak jsme již uvedli, domníváme se, že téma obrazu jako takového je i čistě z hlediska 

filosofie velmi zajímavé, protože rezonuje v celém novověkém pojetí poznání a snad by se 
dalo říci, že je jeho řídící metaforou (nemluvě o tom, že toto téma zřejmě sahá až k Platónově 
ideji\ 

I každý běžný fyzický obraz je v jistém zvláštním smyslu "imanentní" sféra bytí: je 
zde jako něco pozitivního, co se nabízí pohledu, aniž by se to skrývalo, ztrácelo či jen uplýva
lo. Obraz je na první pohled "transparentní" jsoucno, rozprostírá své bytí před pohledem po
zorovatele, aniž by se toto prostírání vyznačovalo možností zaujmout vůči němu pohledem 
jinou perspektivu, jež by ho proměnila co se týče jeho smyslu: vše, čím obraz jakožto obraz 
je, je v jistém smyslu bezprostředně dáno a fixováno zde, stojí to před námi v naší bezpro
střední blízkosti. Je jisté, že oproti běžnému smyslovému jevení je zde posun: obraz zjevuje 

5 Termín používá J. Aumont. Dávám mu přednost před výrazem "technický obraz", který používá V. Flusser, 
protože v rámci půdy, na které se v práci budeme pohybovat, je automatičnost obrazu klíčová, na rozdíl od toho, 
že je obraz vytvořen technologickými prostředky. Automatičnost v sobě zároveň také význam technického roz
měru uchovává, protože by bez něj nebyla možná a tak se ani tento moment zdaleka neztrácÍ. Pro žitý svět a 
"dění jeho smyslu" je důležitější instantnost výrazu, protože právě implikuje jistý postoj ke světu ... 
6 J. Aumont: Obraz, str. 191, 157 
7 M. Heidegger: Věk obrazu světa, str. 83 
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zobrazené jsoucí jinak, než jak se ono běžně zjevuje ve světě. "Přístupová cesta" ke zobraze
nému jsoucímu je jiná než při běžném nitro světském vnímání, základní styl jevení je zde zcela 
změněn právě kvůli oné "imanenci" zobrazeného v prostoru plochy. Obraz je plochý, zobra
zené představuje něco "ve světě", čehož bytí se zpravidla nevyčerpává bytím v ploše; obraz 
jakožto obraz plně v přítomnosti je něco disponibilního, avšak je zřejmé, že jsoucí nám stále 
nějak uniká. A však jakým způsobem se mění hra vztahů přítomné-nepřítomné přechodem od 
nitro světského vztahu fenomén-jsoucí k receptivnímu vztahu mezi tím, co zpřítomňuje vyob
razené jsoucí a tím, co je tímto prostřednictvím dále implikováno - to je nejasný problém. Na 
obraze vše drží pohromadě vcelku, pohyb našeho prozkoumávajícího vědomí od jedné části k 
druhé tyto části nemění a jedna mu nikdy definitivně neuniká, zkoumá-li právě část jinou. 
Toto "zploštění" fenoménu jsoucího, jeho fixování v ploše, vyžaduje přechod od praktického 
a responsivního vztahu ke světu, v němž žijeme, ke vztahu k symbolizující fixaci, díky níž pak 
žij~!p-e pro svět a nikoli v něm. Vůči obrazu jako nitro světskému jsoucnu zaujímáme distanci 
a hledíiřieviďěfóbraz jako znak jistého uspořádání světa - už jenom proto, že právě takto se 
nám nabízí, vystavuje. Merleau-Ponty onu záhadu toho, jak se z přirozené nitro světské feno
menality stává fenomenalita nového řádu, tj. fenomenalita vypracovaného výrazu onoho nit
rosvětského zjevování, popisuje následujícím krásným způsobem: "Zvířata namalovaná na 
stěně v Lascaux nejsou tam jen tak, jak je tam trhlina nebo vrstva vápna. Nejsou však ani jin
de. Zachycené na hmotě stěny, jíž dovedně využívají, vyzařují kolem ní hned trochu vpředu, 
hned trochu vzadu, aniž kdy přetrhnou své nepostižitelné připoutání. ,,8 Ona zvířata nelze vy
vázat z jejich - v jistém smyslu - imanence plochému kusu bytí, které nese kouzlo jejich vý
razu: nelze je hledat jinde. Je-li možné myslet svět jako "hru bez hráče,,9, je to pak jen na zá
kladě toho, že obraz je stejně tak jistou hrou, sjednocující a jakoby objímající vztahy mezi 
"viditelným" a "neviditelným,,10 světa, že může být obrazem nitro světských jsoucen a tak svě
ta samého, vytvořeným výrazem jich samých. Je tedy jasné již z oné záhady, že jsou na stě
nách Lascaux zvířata a ne shluky barev, že tato sféra imanence, která je nese, není všechno: 
není tu za sebe. Obrazem jako obrazem jsem si jist (je fixován v mé přítomnosti), ale tak tomu 
není se zobrazeným, i když jejich vztahy jsou - "více či méně" - dány pravidlem oné hry. 
Zjevnost zobrazeného se zde jaksi štěpí na to, co je ("materiálně") fixováno na obraze a na to, 
co toto fixování prostředkuje. Je zde jakási "čistá přítomnost", imanentní obrazu jako obrazu, 
a "čistá nepřítomnost", transcendující toto fixované jakožto to zobrazené. Jakkoli je totO}' 
transcendentní nejisté, je tato ambiguita tak jako tak fixována na obraze a tato určitá fixace 
ambiguity mezi přítomným a nepřítomným je sama opět jistá. --

Je to však právě velmi podobným způsobem, co si novověká epistemologická tradice 
představuje vnímání a poznání. Podle této tradice jsou nám dána smyslová data, počitky, které 
se vyznačují tím, že jejich danost je jistá a které reprezentují věc těmto počitkům transcen
dentní. Tato tradice tedy vykládá náš vztah ke světu jako vztah prostředkovaný zvláštními, 
pohledu mysli plně přístupnými jsoucny, schopnými reprezentace, - tedy obrazy. Descartes 
zasazuje tyto "ideae" či "cogitationes" - jejichž prostřednictvím máme "obrazy vnějších vě
cí,,11 _ do naší mysli, jelikož je zřejmé, že jen to, co je v naší mysli, je co do tohoto svého bytí . 
v mysli jisté. U Descarta však věci nejsou tím, čím se jeví pohledu, a tedy nemůže být řeči o I 
tom, že by vnitřní obrazy byly obrazy věcí samých. Věci jsou vpravdě pouze tím, co duše 

8 M. Merleau-Ponty: Oko a duch, str. 11 (pozměňuji překlad) 
9 Srv. E. Fink: Hrajako symbol světa 
10 ve smyslu pojmů Merleau-Pontyho 
II J. Patočka: Tělo, společenství, jazyk svět, str. 140: "cogitatio nám dává ideae, tyto ideje jsou obrazy vnějších 
věcí". Dále srv. tamt. str. 147: ,,[U Locka existují] ideje primární, přijaté, vznikají[cí] z kauzálního zapůsobení 
vnějšku na naše tělo, na smysly, na ducha. V tom je implicte obsaženo, že ideje jsou cosi jako obrázky (opět 
tradiční motiv, je to u Descarta i ve starší tradici), jakési i když neadekvátní obrazy působících věcí. Ideje nedá
vají věci v originále, nýbrž kopie." L. Benyovský (Filosofická propedeutika, str. 99) cituje Descarta (Med. III, 
104-106): "cogitatio vyvstávající jako předmět (,jakoby obrazy věcí')". 
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my~lijako jednotu za těmito obrazy, když se zbavila zmatenosti smyslových dojmů tím, že si 
::odnich odmyslela vše, co je pro věc samu "nepodstatné", tzn. co nezůstává identické jakožto 
odolávající variaci v čase. Věc nemůže být seskupením smyslových kvalit, protože jejich va
riace v čase je odhaluje jako něco ne vpravdě jsoucího. I když tedy smyslové reprezentace 
věcí nejsou obrazy věcí - přesto to jsou obrazy - sice zmatené a nejasné, avšak přesto obra
zy.12 Jen proto, že všechny ideje jsou bezvýhradně dány mysli, mohou také být "tříděny" na 
ideae confusae a ideae clarae, jen tak se může kritériem pravdivosti stát evidence, jak tomu u 
Descarta je: jen mám-li to, co posuzuji co do evidence, nějak v evidenci před sebou, mohu se 
o tom vyslovit jako o jasném nebo nejasném. Nejasná idea "stojí přede mnou" a je ve své ne
jasnosti natolik evidentní, že mohu vůči ní jako pozitivnímu předmětu podnikat nějaké cílené 
akty, mohu si ji "odmyslet" a očistit tak od ní invariant věci. Idea je obraz, avšak i obraz může 
být nejasný a zmatený a je-li pravda určena jako jistota představování, je třeba zmatené ideje, 
třebaže nějak pozitivně dané, vyřadit z mého pojmu jsoucího. Je tedy nutno uznat, že Descar
tes se i vůči takovým idejím, jako jsou ideje zmatené, nemůže pohybovat na jiném poli, než 
na poli jasnosti. 13 Pro ontologie empirismu i intelektualismu, tzn. bez rozdílu pro Descarta, 
Locka, Berkeleyho i Huma - "zkušenost může mít smysl jenom jako transparentní vlastnění, 
jako vyplňování pohledu předmětem.,,14 

Samodanost ideje je tedy totéž co transparentnost obrazu. Tuto homologii mezi novo
věkou epistemologií a dispozitivem obrazu Fřímo vyslovuje Heidegger, když říká, že 
s nástupem novověku se "svět stává obrazem".l Jsoucí se s Descartem stává před-mětem pří
stupným pro před-stavování, jež je definováno tím, že "se snaží přivést každé jsoucí před sebe 
tak, aby se na ně počítající člověk mohl spolehnout, a tzn., aby si jím mohl být jiSt.,,16 Nejed
ná se tedy pouze o to, že by novověk pro sebe vydobyl jakési spodobnění světa a jsoucího, 
které by mimo to zůstávaly tím, čím skutečně jsou: novověk dobyl svět jakožto obraz, tzn. že 
svět nyní získává strukturní rysy typické pro obraz: systematičnost, před-stavebnost před sub
jekt jakožto něco zcela přítomného, "se vším, co k němu patří". Podle Heideggera svět pů
vodně není obrazem, tak jako jsoucí není jen před-staveností - v novověku se teprve stává 
obrazem, tedy systematickou strukturou, která je vypočitatelná prostředky matematické příro
dovědy. Novověká metafyzika je pak jakožto výklad bytí jsoucího zároveň specifickou pro
měnou našeho praktického vztahu k němu, který se nyní orientuje na jeho ovládání: jsoucí je 
zpětně dedukovatelné (dějiny) a předpověditelné (příroda). 

Novověká metafyzika mění praxi v tom smyslu, že si vyžaduje použití matematické 
přírodovědy, protože jen ta podle ní odhaluje pravou podstatu jsoucího jako něčeho vypočita
telného. Z tohoto požadavku také vyrůstá strojová technika, která "zůstává až dosud nejná
padnějším výhonkem podstaty novodobé techniky, která je totožná s podstatou novodobé me
tafyziky. ,,17 

12 Srv. M. Merleau-Ponty: Oko a duch, str. 17: ,,[Pro Descarta platí, že ... ] mentální obraz, který nám zpřítomňu
je to, co je nepřítomné, není něco jako p':..~~~k.Y_jádrU-Bytí: jde vždycky o myšlení opřené o tělesné znaky, tento
krát nedostačující, jimž nechává vzkazovat více, než samy znamenají." 
13 Srv. M. Heidegger: O pravdě a bytí; veškerá pravda soudu podle Heideggera předpokládá pravdu jakožto 
neskrytost: to, o čem se vyslovuji, mi již musí být nějak otevřeno. 
14 R. Barbaras, Vnímání, str. 23 
15 M. Heidegger: Věk obrazu světa, str. 82: "Obraz zde neznamená nějakou napodobeninu, nýbrž to, co zaznívá 
ze slovního obratu: učinili jsme si o něčem správný obraz. Tím má být řečeno, že věc sama stojí před námi tak, 
jak se to s ní má pro nás. Učinit si o něčem správný obraz znamená postavit si jsoucí samo před sebe [vor sich 
steBen] tak, jak se to s ním má a jako takto postavené [gesteBtes] je mít stále před sebou." Tamt.: ,,[Jsoucno takto 
zároveň] před námi stojí se vším tím, co k němu patří a co v něm vzájemně stojí při sobě [zusammensteht], tedy 
jako systém." 
16 Tamt., str. 80 
17 Tamt., str. 69 

5 



Proměna světa v obraz s sebou však nese zároveň proměnu toho jsoucna, které se ke 
světu vztahuje, člověka. Ten se stává ústředním subiectum (hypokeimenon): a sice v tom 
smyslu, že stojí v základě veškerého představování jako to, před co je před-mět postaven. 18 

Jen v této před-stavenosti, která je činí zároveň zvládnutelným a disponibilním, tzn. jen ve 
sféře vlivu subjektu, je jsoucí vskutku jsoucím. Člověk si vydobývá postavení, ve kterém on 
sám je všemu mírou. 

Lze i v této linii konstatovat strukturní obdobnost mezi novověkou metafyzikou a dis
pozitivem obrazu? "Jak jsme", díváme-li se? Jaká je naše praxis? Co se děje s naším tělem, 
jež má pro nás tu význačnost, že my se jakožto toto tělo pohybujeme ve světě, - co se s naším 
tělem děje, jsme-li před obrazem? 

Náš prvotní vztah ke světu není vztah pohlížejícího či poznávajícího diváka: jsme pů
vodně aktivním pohybem ve světě, jsme do jeho struktur začlenění, mezi námi a světem není 
nějaká imanentní sféra jistého bytí, oné transcendence se jakoby přímo dotýkáme, ačkoli zů
stává vždy "ještě o něco dál". 

Jak tedy může ona sféra imanence - ať už je to obraz nebo vědomí - prostředkovat 

transcendentní svět? Je jasné, že je třeba mezi nimi přejít a tento přechod novověká metafyzi
ka zpravidla zakládá v nějakém transcendentálním archimédovském bodě (pokud na přechod 
a tedy na poznání nerezignuje), který umisťuje do subjektu. To je pochopitelné již z toho, že 
se člověk mění v sub-iectum. 

Tento přechod se však ukazuje jako nevysvětlitelný na základě subjektu, který ho měl 
zaručovat: není pochopitelné, jak vysvětlit poznávající vztah ke světu na základě imanentní 
sféry - ba právě ono rozštěpení sféry jsoucího na imanentní a transcendentní oblast vždy již ve 
skutečnosti předpokládá jejich jednotu. Tak jako jsme vždy již u věcí ve světě, jsme také vždy 
již s druhými, zatímco subjekt jakožto něco uzavřeného ve sféře svého imanentního bytí, co 
zakládá veškerý smysl, činí fenomén druhého a vposledku transcendentního světa samotného 
nepochopitelnými. J. Patočka tak např. uvádí do spojitosti naší aktivní angažovanost ve světě 
s možností mít vůbec nějaký reálný "předmět" v jednotném poli světa a nikoli jen jeho repre
zentace: "Patří-li k základní struktuře přirozeného světa, že není pouhým obrazem v subjektu, 
že ho nemáme jako pouhý obraz, nýbrž jako svět nejen stejný, ale jediný, jednotný svět, 
v němž jsme my i druzí, naše okolí, svět jediný pro všechny a dávající věci v originále - pak 
k tomu patří také původní vztah nás aktivních bytostí k tomuto světu." 19 Kritika novověkého 
subjektivismu byla vypracována mnohými, Merleau-Ponty se vyrovnává s "reflexivní filoso
fií", která se snaží rekonstruovat náš původní vztah ke světu, avšak tím nejenže "mění svět na 
noema", ale zároveň "překrucuje bytí reflektujícího ,subjektu', pokud ho chápe jakožto ,myš
lení",2o. 

Protože je dnes obraz v nezanedbatelné míře součástí světa našeho života jako to, co 
nám vůbec prostředkuje přístup ke světu a ke jsoucímu21 , v jeho struktuře se opakuje a záro
veň konkretizuje problematika poznání, vztahu ke světU.22 V problému imanence obrazu se 

18 Tamt.: "jsoucí [se] jako předmět zastavuje a přijímá teprv pečeť bytí. Že se svět stává obrazem, je jeden a týž 
pochod, jímž se člověk uprostřed jsoucího stává subiectum." 
19 J. Patočka, Tělo, společenství, jazyk, svět: str. 152 
20 M. Merleau-Ponty: Viditelné a neviditelné, str. 51 
21 Můžeme se opřít o analýzy obrazových médií, která hrají roli v našem každodenním žívotě, jako je např. kniha 
F. Viallona L' analyse du discours de la télévision. 
22 Merleau-Ponty se právě vyjadřuje v tom smyslu, že součástí světa našeho života jsou právě vždy specifické 
dějinné útvary, prostředkující mezi námi a ostatními, tím, co je pravdivé, atd.: ,,Lebenswelt dont le flux continuel 
porte les choses per~ues et la Nature, mais aussi les constructions par lesquelles nous les déterminons selon un 
idéal d'exactitude cartesienne, et en général toutes les formations historiques qui nous servent a aménager ou a 
modeler nos rapports avec les autres et avec le vrai." M. Merleau-Ponty, Résumé de cours, str. 151 (Gallimard), 
citováno podle R. Barbaras, De la parole a ľÉtre, str. 80-81 
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.' 
zrcadlí i otázka transparentní "danosti vědomí" -.-' protože obraz je transparentní přítomností, 
je fixován jakožto něco bezprostředně ~id1t~iného. 

Jestliže tedy vztah mezi obrazem a cogitationes je homologie, pak by měl mít problém 
obrazového univerza stejné vyústění, jako problém imanentní sféry vědomí: svět nám něčím, 
než jen obrazem - v jakém smyslu tedy může být obraz něčím víc, než právě obrazem něče
ho? 

V dnešní době, určované stále ještě oním rozhodnutím, které vydobývá svět jako 
obraz, nabývá čím dál více na významu ta vrstva světa našeho života, která je konstituovaná 
obrazem fyzickým, automatickým, a mluví-li tedy Fink o "významných činnostech", jako je 
práce, láska, boj a hra23, které určují vůbec bytí člověka jako takového, je třeba k tomu dnes 
dodat, že přímo mezi tyto činnosti se zasazuje divácký vztah ke světu, tak, že po spánku a 
práci může být třetí nejčastější činnost sledování televize?4 Hra, práce, boj, láska, panství -
každý z těchto momentů otevírá svým způsobem dimenzi rozumění světu. Člověk se nevznáší 
nad věcmi, je vprostřed věcí, tvaruje své okolí svou prací, aby si ho přizpůsobil a učinil z něj 
tak svůj domov. Výtvory naší práce symbolizují ony základní dimenze našeho vztahu ke svě
tu. Struktury, které vytváříme a které obýváme, jsou obranou proti nikdy nemizející cizotě 
světa, který jako neznámo a negativita, jako původní nehostinnost a transcendence obklopující 
region bezpečí. Svět obrazů je však permanentní prezence, která zatlačuje onu původní cizotu 
světa úplně za horizont, protože samo médium obrazu nechává zmizet podstatný rozměr neza
jistitelnosti světa. Je-li náš svět spolukonstituován námi stvořenými automatickými obrazy, a 
je-li obraz hra, pořádající specifickým způsobem strukturní vztahy světa, je třeba se ptát, ja
kou hrou je automatický obraz, a stejně tak: jakou hrou být může - je-li zároveň nasnadě, že 
automatický obraz vybočuje okamžitostí své konstituce a na základě toho svou reprezentující 
silou ze~~e~~!EQ __ QQt~~lfoJid~~~ hQ:'j_~~ili~~oposud. Tento typ obrazu 
jako by nám svým instantním vcházením do existence zároveň brruvšechnu nutnost (a tím 
možnost?!) "tiché a trpělivé práce touhy", jíž "počíná paradox výrazu,,25. Jak zde naznačuje 
Merleau-Pontyho výrok, hra, vydobytá ve výrazu a pro něj, tedy jistý "systém ekvivalencí", je 
plodem práce či námahy. Nazýváme zde tento systém hrou na základě toho, co Merleau-Ponty 
říká o tom, co je jakožto ne-přítomné zpřítomňované výrazem (zde obrazem): je to "princip 
distribuce, osa systému ekvivalencí, ono Etwas, jehož manifestací jsou dílčí fenomény,,26 (či
níme tak na základě širokého chápání hry E. Finka.) Hra sice ve své vlastní dimenzi od vší 
práce upouští, aby se jakožto "oáza štěstí" pro sebe uvolnila z nitro světských vztahů, které nás 
v každodenním životě tíží a jichž musíme být zodpovědní, - avšak dimenze hry, symbolicky 
otevíraná prostřednictvím jejího specifického tvaru a pravidla, nepreexistuje v silném smyslu: 
je nějak vydobyta tím nebo těmi, kdo hru uspořádali, je jakožto lidská původně zároveň ko
munikativní, tzn. společenská a stejně tak dějinná. Může se zdát nepochopitelné toto vydobytí 
systému hry nazvat prací, když přeci hra je něco, co všechnu námahu nechává za sebou. 
Avšak každá hra se zakládá na určitém vynalezení a je jasné, že vynalézt (dobrou) hru 
v jakémkoli smyslu není nic samozřejmého - je to jistá námaha (a právě tak dobře jí "hrát" 
není nic samozřejmého), kteL~j~právěvztahetii k tomu, co je ne světě transcendentní, cizÍ:.: .. :._. __ 

Jelikož je automatkký obraz vrstvou Lebenswelt, realizuje se vněm"jisty-·vZfálil<'-bytí, 
k nám samým, k nitro světským věcem, ke hře. Jaká je tedy ta otevřenost světa, která panuje 

23 E. Fink, Hra jako symbol světa, str. 181: "Právě z těchto věcí [vytvořených prací], jako je pluh a meč, lože a 
chrám, kolébka a rakev, však hledí věčně lidské významové obsahy: jsme spojeni s bytím těchto věcí, patří 
k životní výbavě lidské bytosti, patří k nám a nelze je od nás odmyslet, nemáme-li anulovat specifické lidství 
člověka." 

24 P. Viallon: L'analyse du discours de la télévision, str. 4 (údaj z roku 1996 vztahující se na obyvatele Francie) 
25 M. Merleau-Ponty: Viditelné a neviditelné, str. 146 
26 Tamt. str. 210 
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v době technické civilizace prostřednictvím technických obrazů? Je tedy i technický obraz 
sám "totožný s podstatou novověké metafyziky", a tedy určený moderní vědou? Je-li, tak 
v jakém smyslu? Je-li pro novověk svět obrazem: jakou souvislost to má se všemi skutečnými 
obrazy, které vznikají od počátku novověku? Jak je zřejmé např. z poznámek, které činí Hei
degger o fotografickém obraze v přednášce Věc2 - tento druh obrazu je něčím, co určitým 
způsobem zachází s blízkostí a dálkou, obdobně jako chce novověká metafyzika nazřít dálkou 
(transcendencí, neprůhledností...) se vyznačující jsoucí pouze v prostoru blízkosti našeho 
představování. Přesně toto vztahování lze však nazvat hrou, totiž uspořádáním vztahů přítom
ného a nepřítomného do určitých jedinečných vztahů. Tedy: jakou hrou je automatický obraz, 
čili jaká je jeho "fenomenalita"? 

VILÉM FLUSSER A PROBLÉM ČISTÉ INFORMACE 

Dnes se "svět stává obrazem" i fyzicky: nejen, že je tak vyložen, ale do transcendent
ního světa vstupujeme skrze (ploše) imanentní, což znamená reprezentující obraz (který je 
sám jako jsoucno transparentní), svět, který je otevřeným polem je reprezentován něčím, co je 
plně zde, co je předmětem naší manipulace, v imanenci přítomnosti. Svět, který obrazem ne
byl, se pro novověk obrazem stal. Čím se dnes může stát svět, je-li sám přítomný už jako ob
raz?28 Jakého výkladu se mu může dostat? Zdá se přinejmenším pozoruhodné, že v onom dis
pozitivu, jakým je zejména současné obrazové univerzum, prostředkující panorama jsoucího 
pomocí reproduktivní síly automatického obrazu, se uskutečňuje něco zjevně navazujícího na 
to, co se odehrávalo na rovině epistemologie s nástupem novověku. 

Descartes tím, že ztotožnil skutečnost jsoucího s jeho myslitelnou jednotou a odsunul 
tak tzv. "druhotné kvality", resp. celé smyslové vnímání do oblasti pouhého zdání, založil 
rozštěpení světa na svět vědy, který si napříště osobuje jediné právo na postižení pravdy, a 
svět, ve kterém žijeme (Lebenswelt), který zase čerpá svoji neodbytnost z toho, že světu vědy 
v našem životě vždy geneticky předchází. Vzniká tak jisté schizma, které podle Husserla způ
sobuje krizi evropského lidství (existují fenomény, jejichž smysl věda zastírá svými konstruk
cemi, které potlačuje jako nepodstatné, ačkoli jsou původní vrstvou, ze které sama vyrůstá). Je 
zde však autor - Vilém Flusser -, který v určitém smyslu domnívá, že toto schizma mezi vě
dou a světem tak, jak je lidmi žit, je v současné době přemostěno za ~omoci vynálezu pochá
zejícího již z poloviny devatenáctého století - za pomocifotografie.2 Fotografie a spolu s ní 
později "technické obrazy" všeho druhu jsou podle něj v podstatě "estetizacemi" komplexních 
pojmů vědy: a~arát je přístroj, který činí texty či "pojmy" vědy smyslově vnímatelnými ve 
formě obrazu.3 Podle Flussera se umění i vědecké texty od jisté doby stávaly příliš hermetic
kými, a tudíž nepřístupnými pro celek obyvatelstva, které se tím štěpí na více nesourodých 
skupin. Jako jakési nevědomé ,,řešení" doby ("bez vědomí vynálezců") přichází fotografie, 
která obojí nahrazuje reproduktivním obrazem, čímž pak vzniká "masová kultura", která spo
lečnost opět stmeluje. 

Fotografický obraz je však podle Flusserova názoru "nebezpečný klam", ba dokonce 
"podvod".3! Pro Flusseraje vynález technických obrazů mezník v dějinách lidstva32 (obdobný 

27 M. Heidegger: Věc, str. 7 
28 Přirozeně přeháníme: jedná se jen o jednu jeho vrstvu, která takto svět prezentuje. Zdá se však oprávněné vy
jádřit se tímto způsobem, jestliže je náš svět přeplněn reprodukcemi všeho druhu a tato tendence se jen stupňuje. 
29 V. Flusser: Zafilosofiifotografie 
30 Tamt.: str. 13: ,,[ ... ] technické obrazy znamenají pojmy."; str. 33: ,,Fotografie je obraz pojmů." 
31 Tamt.: str. 39-40: ,,[Všechny prvky fotografie] představují překódované pojmy, které předstírají, že se automa
ticky ze světa zobrazily na plochu. Právě tento podvod je třeba dešifrovat - aby se odhalil pravý význam fotogra
fií jako programovaných pojmů; aby bylo zřejmé, že u fotografií jde o komplex symbolizovaných abstraktních 
pojmů, o vědecké diskurzy překódované do symbolických konfigurací." 
32 Tamt.: str. 7 
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vynálezu písma), kterým začíná "postindustriální" či "posthistorická doba", která se vyznaču
je absencí dění, cyklickým koloběhem smyslu. U F1ussera je to vědecký text, který produkuje 
fotografický přístroj a ten pak zase produkuje technický obraz. Tyto obrazy jsou tedy "nepří
mý výtvor vědeckých textů", přičemž však zase "falšují vědecké texty", protože ty jsou 
z principu "nepředstavitelné". Pro tyto obrazy neplatí ani to, že by byly čistě obrazem, ani 
čistě textem: jsou obrazy pojmů a pojmy v obrazech. 

Flusser v návaznosti na to tvrdí, že je třeba "dešifrovat v technických obrazech vědec
ké pojmy", abychom mohli "strhnout jejich clonu", která nám jinak zabraňuje se vztahovat 
k událostnímu časo-prostoru. Všechny fotografické obrazy jsou na tom stejně, všechny mají 
stejnou podstatu a všechny by měly být dešifrovány. Kvalitativní rozlišovací kritéria jako zá
bavní nebo umělecký obraz jsou zde převedena na kritéria kvantitativní, protože podle Flusse
ra může být vše vyjádřeno pomocí pojmové dvojice informativní a neinformativní (redun
dantní).33 Nedešifrovat technický obraz (ale i jakýkoli jiný) je chyba recipienta obrazu, která 
ústí v "idolatrii". Svět se pak stává "věcnou konfigurací", protože vnímatel "promítá obrazy 
nedešifrované do světa, tam venku ",34: vnímatel pokládá uspořádání obrazu za totéž, čím je 
svět. Z takové podmínky může text, který se šifrovaně (pro vnímatele ne-vědomě) zobrazuje 
na fotografii ve formě obrazu nitro světských jsoucen, determinovat vnímatele. (Idolatrie tech
nického obrazu zde totiž znamená textolatrii vědeckých pojmů ve formě magického vědomí a 
tím zrušení vědomí historického.) Pro F1ussera toto však znamená, že místo nepravděpodob
ného dění světa se nastoluje jako představa světa uspořádání již vyjádřené v obraze, a tedy 
pravděpodobné s zároveň ahistorické. 

Flusser tvrdí, že "význam obrazů spočívá na [jejich] povrchu,,35 a že se k němu dopra
cováváme syntézou, která probíhá, jak říká F1usser doslova, když náš pohled provádí "scan
ning,,36 povrchu obrazu. Protože jednotlivé "prvky" obrazu mezi sebou nemají určený vztah 
následnosti, čas, během kterého pohled zkoumá obraz, je časem kruhovým, magickým (mů
žeme se na obraze vždy vracet), narozdí1 od času textu, který je lineární "a tedy" historický. 
Pomocí tohoto "scanningu" "rekonstruujeme abstrahované dimenze časoprostoru", což tedy 
F1usser (s platností i pro jiné než technické obrazy) nazývá dešifrací. Flusser výslovně uvádí, 
že je chybné se domnívat, že obrazy jsou "zmrazené události": obrazy jsou "věcné konfigura
ce", které nahrazují časo-prostorové výjevy. Pro Flusseraje tedy prostor obrazu ryze pozitivní 
jsoucno: věcná konfigurace, přítomná jako ona sama na povrchu obrazu. "Informace", která je 
"zakódovaná" na obraze, je entita zcela pozitivního rázu, která působí kauzálním způsobem. 
F1usser považuje smysl fotografie za zcela imanentní ploše obrazu a "scanning" je totéž co 
braní na vědomí těchto pozitivních entit na obraze rozmístěných (totéž u něj platí i pro text). 
"Strojový" charakter jeho pojmového aparátu zde podle našeho názoru prozrazuje jistý me
chanicismus myšlení. Flusser se neptá po "smyslu" obrazu: ptá se po "informaci", která je do 
obrazu "zakódována" - a tím předem určuje možnost působení obrazu jedině jako "determi
naci", tedy jako v podstatě kauzální předání kódu, informace. 

F1usser klade otázku po možnosti svobody v "posthistorické" době, kdy se lidské vě
domí stalo magickým, tedy nedějinným. Rozeznává dva druhy časovosti v závislosti na tom, 
jestli se daná kultura vztahuje ke světu pomocí textů nebo obrazů. Z linearity textů vyvozuje 
historické vědomí a z plošného uspořádání prvků obrazu vyvozuje cyklické, magické vědomí. 
Nepodává k tomuto závěru jiné zdůvodnění než svérázný popis jejich vnímání: linearita textu 
implikuje linearitu (a tedy "historičnost") času a plošnost obrazu implikuje jeho cykličnost (a 

33 Srv. zejména V. Flusser: Zvyk jako hlavní estetické kritérium in: Moc obrazu, str. 44-51 
34 V. Flusser: Za filosofii fotografie, str. 10 
35 Tamt., str. 8 
36 Tamt. 
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tedy magičnost). Fotografie je fenomén, který je konstitutivní pro posthistorickou dobu37, pro
tože pořádá texty vědy do ploch a tím zamezuje historickému vědomí. "Funkcí technických 
obrazů je magicky osvobodit jejich adresáty od nutnosti pojmového myšlení tím, že historické 
vědomí nahrazují magickým vědomím druhého stupně a pojmovou schopnost imaginací dru
hého stupně.,,38 Fotografie jsou vynalezeny za tím účelem, aby lidi zbavily nutnosti myslet 
texty. 

Pro F1ussera je svoboda "strategie, jak podřídit náhodu a nutnost lidskému záměru [ro
zuměj: jak jí podřídit determinaci člověkem]. Svoboda je hra proti aparátu,,39 ... a to proto, že 
aparát je definován tím, že determinuje jiné kombinace než ty, které chce determinovat člo
věk. Člověk chce být "informován" a to znamená, že tíhne k nepravděpodobnosti, zatímco 
aparát naopak množí to, co je pravděpodobné. Aparáty tíhnout k totalitarismu. 

Jedno z Flusserových ústředních předsevzetí je tázat se po možnosti svobody v dnešní 
době, která je do značné míry určována "aparáty". Pointa této otázky ~o svobodě v rámci "po
stindustriální sféry" je, že "je třeba odhalit skryté možnosti aparátu,,4 : pro Flussera to je udá
lost, kdy "lidský záměr přemohl záměr fotoaparátu,,41, kdy se daří "hra proti fotoaparátu,,42. 
N a otázku, jak je něco takového možné, jsou-li "všechny fotografie determinovány fotoapará
tem", Flusser v knize, která celou problematiku naznačeným způsobem otevírá, nepodává 
vysvětlující odpověď, pouze tuto možnost konstatuje odkazem na "praxi experimentálních 
fotografů,,43. Celý text tak vyznívá rozporným dojmem, když navíc Flusser sám uvádí, že na
vržená definice fotografie je nepřijatelná, protože vylučuje člověka jako svobodného činite
le.44 

Celá problematika je pochopitelná o něco více za pomocí jiných F1usserových textů 
fragmentárnějšího charakteru, kde se jeho pojetí osvětluje poněkud více aplikací v praxi.45 Pro 
Flussera vznikají zkřížením dvou aparátů - např. fotoaparátu a nadřízeného aparátu, který 
určuje co je "dobrá" fotografie (co je otřelé a co neotřelé) - jakási slepá místa, kterým říká 
"skryté možnosti fotoaparátu,,46. Jelikož jsou aparáty vůči sobě v hierarchickém vztahu, tak 
jeden aparát jaksi dovoluje aktualizaci jen jistých možnosti aparátu podřízeného a tím všech
ny ostatní zakrývá. Svoboda pro F1ussera znamená proniknout v této spleti navzájem zkříže
ných možností, k těm skrytým, které jsou však tak jako tak dány aparátem nižšího řádu jako 
něco pozitivního (pouze ne-aktuálního). (Je možné vytvořit fotografii, která nebude "dobrá" 
podle toho, co se za "dobrou" považuje. Tato fotografie je nepravděpodobná a tedy informa
tivní, a pro F1ussera tedy již na základě toho hodnotná ... ) F1usser sice výslovně říká, že je 
třeba dostat do aparátu možnosti, které v něm nejsou47, avšak tento odkaz k vnějšku aparátu je 
jen zdánlivý: všechny možnosti jsou podle jeho definice již v aparátu a "skryté možnosti" jsou 
pouze ty, které nedovoluje odkrýt aparát nadřazený. Vnějšek jednoho aparátu je vždy vnitř
kem jiného: u Flussera nemáme přístup k něčemu radikálně novému. Jestliže je ovšem vše 
vnitřkem sféry aparátů, lze se ptát po svobodě, po dění (smyslu)? - a nebo pouze po kombi-

~ ~ ? novall1 .... 

37 Tamt., str. 69 
38 Tamt., str. 16 
39 Tamt., str. 72 
40 Tamt., str. 24 
41 Tamt., str. 42 
42 Tamt., str. 72 
43 Tamt. 
44 Tamt., str. 68 
45 Srv. V. Flusser: Moc obrazu 
46 V. Flusser: Za filosofii fotografie, str. 24 
47 Tamt., str. 72 
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Ve Flusserově "filosofii fotografie" je jasně patrný motiv jakéhosi vzbouření se proti 
"totalitaristické sféře aparátů", která je čímsi, co ze své podstaty automatickým způsobem 
směřuje k entropii, co determinuje představy, které si činíme o světě a uzavírá naše životy do 
ahistorického "věčného návratu téhož,,48. Toto celkové směrování jeho myšlení je tak 
v souladu se záměrem této práce, která se chce ptát právě po tendencích dění smyslu 
v kontextu fotografických obrazů. Flusser však tuto svoji kritiku kultury rozvíjí způsobem, 
který je reduktivní: jak je zřejmé z výše uvedeného výkladu, Flusserovo kritérium revolty pro
ti aparátovému totalitarismu je kritérium nepravděpodobnosti. Všechno dění se udává pro
střednictvím kauzálního kódování resp. dekódování. 

Jestliže je třeba revoltovat proti smyslu, který je nám vnucován prostřednictvím foto
grafie, tím, že ji budeme "dešifrovat", jakým způsobem by tato dešifrace mohla vést 
k něčemu skutečně otevřenému, tzn. k něčemu, co pozitivně nepreexistuje někde jinde? 
(Možnosti aparátu jsou přeci pouze skryté, nikoli vůbec neexistující: vždyť vše vyfotografo
vatelné je již v aparátu.) Pokud však neexistuje tato otevřenost, neexistuje ani skutečné dění 
ani skutečná svoboda. "Dešifrace" může přeci vždy vést pouze k nějaké jiné pozitivitě, skrý
vající se za tou, kterou dešifrujeme, a tedy není pochopitelné, jak by takový nějaký proces 
mohl vést ke skutečné události. Flusserova nepravděpodobnost je stále z řádu pravděpodob
nosti, protože nové je pouze méně pravděpodobné. 

Totéž přirozeně platí i pro proces vzniku fotografie. Flusserova ,,hra světa" je hra 
kombinatorní: vztahy dějící se podle osy (ontologicky) přítomné-nepřítomné se vyznačují tím, 
že ono přítomné je zcela pozitivní entita a nepřítomné má ráz radikálního chaosu, "náhody". 
Toto pole "zcela jiného" není přístupné přes ony pozitivní prvky, není jimi otevíráno, je jim 
radikálně vnější a jediné, co tedy o jejich vztahu lze říci je, že pozitivní entity jsou náhodou 
determinovány. Jestliže tedy "podřídit náhodu svým záměrům" znamená vztáhnout se 
k tomuto vnějšku, je třeba tento akt konkretizovat. Flusser odkazuje na praxi "experimentál
ních fotografů", jejichž činnost považuje za "model svobody v postindustriálním kontextu 
vůbec". Experimentální fotografové "se vědomě snaží vytvářet nepředvídané informace, to 
znamená dostat z aparátu a pak do obrazu něco, co v programu aparátu není. ,.49 V rámci Za 
filosofii fotografie však tato praxe není dostatečným způsobem osvětlena a zřejmější se uka
zuje jedině přes Flusserův článek o jednom z těchto experimentálních fotografů.5o Kde či jak 
tedy experimentální fotografové získávají přístup k oné náhodě, která je vnější všemu smys
luplnému? Tím, že kombinují prvky fotografie do "nepravděpodobného" uspořádání: zmíněný 
fotograf to dělá tak, že snímá z ruky, tzn. aniž by viděl to, co fotografuje: tak se mu daří "vy
vázat" se z pravděpodobnosti. Budeme-li tento příklad považovat za vysvětlující ilustraci 
Flusserovy teorie, je zřejmé, že ona "náhoda" zde hraje roli jakéhosi radikálně vnějšího vlivu, 
vůči kterému je třeba se vystavit, být pasivní.51 Ve skutečnosti jsme totiž vždy již "naprogra
movaní" a chystáme-li se fotografovat, dopředu vidíme místo světa fotografii, máme tendenci 
k entropii, protože jsme pod vlivem aparátů, které prostupují dnešní SVět.52 Daný obraz pro 
Flussera má vysoké kvality, "informuje-li nás" k (rozuměj: determinuje-li nás kauzálně k) 
nepravděpodobnému jednání. Onen zdroj nepravdě-podobnosti, Vnějšek, není "přístupný" 

jinak než jako náhoda, která se udává: "Fotografie je obraz magické konfigurace, jejž během 

48 Tamt., str. 68 
49 V. Flusser: Zafilosofiifotografie, str. 72 
50 Andreas Mliller-Pohle; srv. Transformace in: Moc obrazu (str. 62-80) ; zde jsou také uvedené i některé foto
grafie, které Flusser míní 
51 Srv. V. Flusser: Transformace, in: Moc obrazu, str. 64: pasivně také zní toto vyjádření vztahu "náhody" a 
člověka: "Propůjčit náhodě podobu a moci jí být informován." Propůjčit podobu náhodě znamená nechat působit 
(tzn. "zvolit") méně pravděpodobnou determinaci. 
52 Srv. tamt. str. 62 
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náhodné hry zcela automaticky ale nutně vyrábějí a distribuují programované aparáty, a jehož 
symboly informují adresáta k nepravděpodobnému chování. ,,53 

Flusser se svým přístupem snaží radikálně zproblematizovat možnost, že by fotografie 
mohla přinášet smysl, který by nebyl predeterminovaný jejím technickým dispozitivem, resp. 
dalšími radikálně determinujícími faktory (aparáty vyššího stupně, jako jsou např. "aparáty 
distribuční"). Fotografie je pro něj vždy ilustrace, obraz pojmů a fotograf ten, kdo jako účinná 
příčina (resp. jako jedna z mnoha účinných příčin) tuto ilustraci uvádí do chodu. Otázka po 
tom, do jaké míry může fotografie přinášet smysl vymykající se tomu, za co je zodpovědný 
fotoaparát, je zde tedy předem zodpovězena ontologií, kterou Flusser zastává: dění smyslu je 
pro Flussera kombinatorní proces aktualizování "nepravděpodobných možností", tedy v pod
statě proces, který je radikálně determinovaný charakterem prvků, které podstupují kombino
vání. Univerzum se u Flussera štěpí na dvě protichůdné a tím nutně komplementární části: na 
(smysluplné) distinktní prvky a "náhodu", která tyto prvky uspořádává. Flusser vidí svět jen 
pod zorným úhlem pravděpodobnosti či nepravděpodobnosti kombinací těchto distinktních 
prvků, aniž by dotazoval jejich podstatu, natož vůbec původ a vznik jejich smysluplnosti pro 
člověka. 

Klade sice otázku po svobodě, avšak jeho univerzum je deterministické, kauzální, kdy 
"informování" je totéž, co "programování" či ,,kódování". V tom smyslu i fotograf "kóduje 
své pojmy,,54 do fotografie, aby mohl "informovat" přfjemce, čili "determinovat jeho chová
ní" v souladu se svými "pojmy", čili ho "programovat". V takto vyznačeném kontextu je 
otázka po dění již přeměněna v otázku po oné náhodě, která zůstává jako neexplikovaný 
"vnějšek" všeho smysluplného, který ono kombinatorní univerzum smysluplnosti vystavuje 
procesům kombinací jeho prvků, jejichž charakter ústí v nauku o pravděpodobnosti resp. ne
pravděpodobnosti těchto kombinací. 

Takový popis vydobývání smyslu je nepřijatelný z hlediska myšlenky přirozeného 
světa, kterou si zde bereme za výchozí bod. Jestliže jsme se ptali na to, jaká (ontologická) hra 
na ose přítomné-nepřítomné se prosazuje s nástupem automatického obrazu, zde u Flussera 
jsme nenalezli ani tak hru specifickou pro obraz, ale pro autora samotného, která je navíc zce
la určena novověkým výkladem bytí jako něčeho, co stojí jako pozitivní entita před námi. 
V rozštěpeném světě je Vnějšek něco, vůči čemu nezbývá než se vystavit a "nechat náhodu, 
aby se děla". Jak se zdá, tak Flusser v podstatě nekritizuje fotografický obraz, nýbrž sám prin
cip aparátu, který jen podle něj také mnohem obecnější a který zasahuje stejně tak jiné oblasti 
než je fotografie. Aparát je kombinatorní hra, která s postupem času nutně vyčerpá všechny 
své možnosti,55 něco, co nutně směřuje k entropii -a jelikož pro Flussera je hlavní hodnotou 
negentropie, aparát je předmětem jeho kritiky. 

Flusser tvrdí, že díváme-li se běžně na fotografický obraz, považujeme ho za "okno 
do světa". že něco takového může vyslovit, svědčí pouze o tom, do jaké míry Flusser sám 
podléhá reprezentativní síle fotografického obrazu a jak málo se zabývá tím, jak pracuje vní
mání (a obrazu zvláště). Flusser v podstatě vůbec fotografii nevnímá, nevidí. Flusser chce fo-

53 V. Flusser: Za filosofii fotografie, str. 68 
54 Srv. V. Flusser: Fotografie a směnná hodnota, in: Moc obrazu, str. 98-106: Fotografie slouží k propagaci in
formací. Fotograf propaguje za pomocí početných exemplářů fotografií hodnotný informační model, který "má 
v hlavě". To však neznamená, že ho "vlastní": vlastnit tento prototyp může pouze aparát. Z toho důvodu nemá 
pro Flussera v kontextu fotografie smysl pojem originálu a rovněž nelze mluvit o umění, poněvadž umění je 
vázáno na in-formovaný předmět, zatímco fotografie jsou jakožto reprodukce bezcenné. (V tomto posledním 
bodě si Flusser ovšem vzápětí odporuje, když tvrdí, že vynalézat algoritmy produkující nepravděpodobná sesku
pení prvků a následně tyto produkty estetizovat, znamená "umělecky tvořit". Srv. k tomu High-tech místo do
mácké práce, in: Moc obrazu, str. 52-55.) 
55 Z Flusserova výkladu v knize Do univerza technických obrazů vyplývá, že celé univerzum je pro něj aparát: 
směřuje totiž od velkého třesku k tepelné smrti. 
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tografii především myslet. A říká: jestliže ji nemyslíme, je to pro nás okno do světa - jinou 
alternativu nezná. (Necháme zde stranou, jestli je jeho výrok o tom, jak naivní divák obecně 
vnímá, skutečně platný.) Flusserův výrok je třeba komentovat v tom smyslu, že "naivní" (tzn. 
normální) divák vidí fotografii jako znak světa, rozpoznává na ní tvary, které nějak zná ze 
světa - to však ještě neznamená mít doslova okno do světa: vždyť právě jevový statut obrazu 
a světa samého se vyznačuje rozdílem, který se zde snažíme alespoň zčásti postihnout a tento 
rozdíl pracuje a funguje i bez toho, aby ho divák artikuloval. 

Smysl fotografie nelze spoutat v imanenci její plochy a tuto plochu pak dešifrovat: 
smysl fotografie je nadaný hloubkou, "vyzařuje" z obrazu na všechny strany Gak to popisuje 
Merleau-Ponty). Domníváme se tedy, že to, co popisuje Flusser, nevede k odhalení smyslu 
fotografie, blíží se to spíš analýze její výroby. Onu hloubku, která je smyslem, máme jen ja
kožto ti, jejichž bytí je definováno ek-sistencí, vystupováním do otevřenosti světa a překračo
váním každé pozitivní danosti. Toto překračování, které je základem našeho jednání a bytí ve 
světě vůbec, nás však neučí fotografie, ani žádné jiné "braní na vědomí" pozitivních entit, 
kauzální působení na naše smysly a vědomí. Jsme vždy již tímto překračováním a nelze tedy 
tvrdit, že fotografie nás "programuje" k nějakému jednání. Flusser tak podle našeho názoru 
nemůže dostát fenoménu obrazu, protože pro něho je "svět obrazem" a bytí ve světě braní 
tohoto obrazu na vědomí. Je tak zřejmě symptomatické, že mluví-li Flusser o vztahu obrazu, 
resp. jeho vnímatele ke světu, používá pro jeho vyjádření pokaždé obrat "tam venku" a tedy 
jako by předpokládal, že ono braní na vědomí samotné se děje v nějakém "uvnitř", tedy nako
nec ve sféře imanence vědomí subjektu. 

U Flussera je napětí mezi tím, co determinuje a tím, co vidíme. Musí se tak uchýlit 
k argumentu, že přeci když se podíváme na fotografii zblízka, vidíme, že je zrnitá - kdežto 
svět není zrnitý, a proto fotografie znamenají pojmy a nikoli zobrazení světa. (Flusser se ne
zabývá otázkou, co je vlastním smyslem těchto determinujících pojmů, a tedy ani nemůže 
zohlednit, že i tyto pojmy se přeci nevztahují k ničemu jinému, než ke světu. "Svět" zde u 
Flussera splývá s "událostním časoprostorem", a tedy s "nepravděpodobností", zatímco zob
razené pojmy vědy naopak tíhnou k entropii.). Nemůžeme zde uvést než to, jak obdobné téma 
na půdě malířství postihuje Merleau-Ponty: "Kdybychom pozorovali zblízka malíře s nosem 
nad štětcem, postřehli bychom jen rub jeho práce. Rubem míníme pomalý pohyb Poussinova 
štětce nebo pera, lícem pak záplavu slunka, kterou rozpoutává.,,56 

Dešifrovat obraz znamená zničit celek, který promlouvá ... a platí to stejně pro obraz 
malovaný jako pro fotografický. Dívá-li se Flusser na fotografii zblízka tak, aby mohl roze
znat body, které určují její celkovou podobu, tak právě nevidí fotografii, nýbrž tyto body, kte
ré nejsou vůbec ničím: nejsou to pojmy a není to ani obraz. Jestliže pak zaujímám nutný od
stup jako ten, kdo skutečně chce obraz vidět, body nutně mizí a já jsem "tam", ve světě obra
zu. Zde se Merleau-Ponty opět vyjadřuje přesně, když říká, že podmínka úspěchu jakéhokoli 
výrazového aktu je, že jakožto struktura, která prostředkuje, zmizí za oblastí, která je jí pro
středkována.57 

U Flussera je veškerý smysl fotografie determinován průnikem kódujících záměrů 
programů aparátů (přičemž je otázka fotografa a jeho svobody determinovat sice tvrzena, ale 
není vysvětleno, jak by mohla být vzhledem k danému kontextu možná). "Program aparátu" 
však podle našeho názoru žádným smyslem sám o sobě neoplývá: smysl má jen bytost, která 
se vztahuje ke světu, smysl není "o sobě", a veškerou případnou "determinaci k jednání" vli
vem obrazu není možno myslet po vzoru kauzality. Kompozice celku obrazu, výraz a smysl 
jsou mimo aparát a v jistém smyslu mimo obraz. To vše je možné jen na pozadí světa a není 
představitelné v nějaké uzavřené sféře imanence, jako soubor pozitivních entit. 

56 M. Merleau-Ponty: Nepřímá řeč a hlasy ticha in: Oko a duch a jiné eseje, str. 58 
57 O jazyku srv. např. M. Merleau-Ponty: La prase du monde, str. 15, o malbě srv. Oko a duch a jiné eseje, str. 
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Flusserovu ontologii zde nemůžeme přijmout; považujeme za nutné jeho přístup uká
zat v kontextu novověkého výkladu bytí a podrobit ho kritice. V tom smyslu se tedy nelze 
domnívat, že by Flusserův mechanicismus byl schopen dostatečným způsobem filosoficky 
reagovat na fenomén automatického obrazu. A však otázka podílu dispozitivu fotoaparátu na 
smyslu obrazu, kterou Flusser klade a řeší svým způsobem, je všeobecně relevantní, protože 
je evidentní, že fotoaparát je výtvor vědy a významně ovlivňuje to, jak obraz vypadá. Jak se 
má automatický obraz k dění smyslu, je-li přeci automatický a vytvořit ho na první pohled 
nedá žádnou námahu? Není tedy fotoaparát přístroj, který skutečně determinuje smysl foto
grafického obrazu? - vždyť "fotograf může vyfotografovat jen to, co je vyfotografovatené 
fotoaparátem" a to, co přístroj může vyfotografovat je dáno jeho konstrukcí, kterou zase vpo
sledku určuje věda. To je zároveň otázka po svobodě jakožto dění smyslu a rozumění světu. 

Je tedy nutné uznat, že existují důležitéjenomény, ke kterým Flusserovy eseje ukazují 
- a to i přesto, že se domníváme, že samy základní předpoklady Flusserovy ontologie mu za
braňují tyto fenomény řešit náležitým způsobem. Flusser sám tvrdí, že jím uvedená definice 
fotografie je nepřijatelná, protože vylučuje člověka jako svobodného činitele.58 V jeho univer
zu však má svoboda na konec ráz náhody a zůstává tím blíže neurčitelná, protože je tím její 
zdroj odsunut do onoho transcendentního Vnějšku. 

U Flussera obraz "vidí" pouze naivní divák a právě na základě toho, že pro příliš velký 
odstup nerozeznává, že fotografie je ve skutečnosti zrnitá, nemá možnost považovat ji za 
pojmy zobrazené v ploše a je podvědomě determinován. Nemohu však poslechnout rozkaz, 
pokud ho dostatečně nerozliším, pokud mu nerozumím - nemohu být determinován, nedojde
li ke koincidenci uvádějící v chod kauzální působení. Stejně tak mě program nemůže determi
novat, pokud nerozliším jeho kód, ať už se kód rozpadá vlivem nestability média nebo pokud 
ho nerozeznám pro "příliš velký" odstup, nebo pro kombinaci obojího. Jestliže vidím obraz 
jako celek, nevidím právě jeho strukturu. Jestliže však je divák "determinován" tím, co vlast
ně ani nevidí (body), jedná se pak zřejmě o to, jak fotografie zobrazuje svět. Je třeba podrobit 
zkoumání fotografii jako celek, který vidím, a nikoli právě její zrnitou strukturu, kterou sice 
mám před očima, která však mizí za tím, co je na fotografii. Jelikož to, co je na obraze vidi
telné, je jakési vyobrazení nitro světských věcí v prostoru, je třeba se obrátit k tomu, jak foto
grafie vyjevuje ve své ploše prostor, protože právě to je "místo" vyvstávání tvarů a pole jejich 
celkové organizace. Je třeba se tedy tázat, jakého druhu tento prostor obrazu je. Není nám 
třeba dešifrace, nýbrž zkoumání piktoriálního prostoru fotografie ve srovnání s prostorem ži
tým, které by poodhalilo rozdíl, který přechodem od jednoho k druhému prosazuje. Flusser 
také mluví o "kategoriích fotografického univerza" (clona, zaostření a pOd.)59, které určují 
parametry fotografického obrazu a je tedy třeba si uvědomit, jaký mají tyto "kategorie" vztah 
ke možnosti smyslu fotografie, k jejímu prostoru. 

Ve své pozdější knize, kde představuje utopii "univerza technických obrazů,,6o, se 
Flusser pokouší myslet překonání totalitarizujícího světa aparátů pomocí principu tzv. "dialo
gického zapojení" jednotlivých "obrazových terminálů,,61: v tomto uspořádání nedistribuuje 
obraz jeden ústřední aparát, který řídí to, co je zobrazováno, nýbrž jednotlivé terminály jsou 
všechny propojeny mezi sebou a tím i obyvatelé tohoto univerza. Nelze jim snad ani říkat li
dé, protože jejich tělesnost je redukována na minimum a jejich veškerý kontakt s "vnějškem" 
je prostředkován obrazovým terminálem. Telekomunikace, která mezi jednotlivými uzly pro-

58 V. Flusser: Za filosofii fotografie, str. 68 
59 V. Flusser: Fotokamera in: Moc obrazu, str. 107:"Fotoaparát fotografovu vnímání nabízí čisté kategorie. 
,Vnímat' pro něj znamená naplňovat tyto kategorie jevy." 
60 V. Flusser: Do univerza technických obrazů 
61 Flusser tyto terminály myslí jako potomky televize, počítače zapojeného do sítě a pod. 
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bíhá, je způsob kombinování prvků obrazů, který je organizuje nepravděpodobným způso
bem. Zde je Druhý myšlen jako zdroj jinakosti, negentropie. 

Nebudeme zde tuto utopii rozebírat, protože na základě předchozího výkladu je jasné, 
že nepřijímáme za svou celou ontologii, která zde stojí všemu v základu. Je zde však třeba -
snad už jenom proto, že se Flusser touto teorií "proslavil,,62 - alespoň podržet v paměti, jakou 
podobu nabývá člověk a jeho spolubližní v této ,Jdeální postindustriální společnosti": svět je 
mi obrazem, Druhý je mi obrazem a já sám, zbaven své tělesnosti, kontempluji tento obraz a 
manipuluji s jeho pozitivními a distinktními prvky - to vše na půdě jakési mimo-časové a 
mimo-prostorové dimenze.63 V tomto absolutním zploštění bytí, v jeho zpozitivněnf4 a dis
ponibilizaci - včetně mne samého a Druhého - nemůžeme spolu s Flusserem vidět pozitivní 
zhodnocení fenoménu technického obrazu, navzdory tomu, že jsme tomu dnes možná blíže 
než tomu byl autor této koncepce ve své době. Byla by to eliminace veškeré "země" (ve smys
lu Heideggerova pojmu) či ještě lépe veškeré tělesnosti (ve smyslu Merleau-Pontyho pojmu 
chair): a to právě za pomoci technických obrazů.65 Copak ale i obraz sám nevyžaduje od nás 
zcela určitou míru distance, abychom ho mohli mít jako obraz? A zejména: cožpak obraz lze 
ztotožnit s médiem, pro nějž by platilo, že drží svůj smysl uzavřený ve své imanenci, že jej 
má "sám od sebe" a bez závislosti na jakémkoli pozadí? 

Flusserova ontologie, která vnímání i dění smyslu redukuje na braní na vědomí nějaké 
pozitivní entity, jej nakonec vede k vizi odstranění tělesnosti ve prospěch čisté imanence ob
razu. Ba více než to: Flusser ve skutečnosti tělesnost odstranil ještě dřív, než o ní poprvé pro
mluvil: jestliže je vnímání braní na vědomí, kauzální předávání kódu, k čemu tělo? - stačí 

prostor vědomí a nějaký "input". "Jinakost" se zde nevynořuje z hloubky neznámého světa 
obývaného mým tělem, nýbrž prostě z "potence druhého k negentropii". To, kde se tato mož
nost Druhého jako zdroje jinakosti bere, Flusser filosoficky nedotazuje, nýbrž prostě předpo
kládá (a proto mu zřejmě není zjevná možnost deformování bytí Druhého v médiu, které vše 
činí "čistou informací", pozitivním jsoucnem). Může mi vůbec Druhý být zdrojem jinakosti, 
je-li pro mne disponibilní jakožto redukovaný na obraz? Flusser zároveň také formuluje svoji 
vizi tvorby budoucnosti, která zde úzce souvisí s tématem Druhého: umění je podle něj ne
pravděpodobná informace - a jelikož všichni jedinci v dialogické telematické společnosti spo
lupracují za účelem negentropie, všichni jsou "umě1ci".66 

Náš autor v knize Do univerza technických obrazů tedy nakonec i výslovně přitakává 
tomu, že bytí světa se stává obrazem.67 Opět, tentokrát z jiné strany, se dostáváme k otázce 
světa jako prostoru našeho života, a to sice s pochybností o možnosti přitakání eliminaci tě-

62 "Flusser se proslavil svou utopickou, ba až mesianistickou teorií telekomunikace." (Die Zeit); z knihy Za filo
sofii fotografie 
63 Srv. např. v. Flusser: Do univerza technických obrazů, str. 122: "Všechno je zde a teď a já mohu vše zde a teď 
změnit. A všichni ostatní jsou zde u mne. Mé univerzum je bezprostorový a bezčasový konkrétní bod tvořivého 
spolubytí se všemi ostatními." 
64 Srv. např. tamt., str. 124: "Pro telematickou společnost[ ... ] neexistuje žádné ,vně' [ ... ]" 
65 Srv. např. tamt., str. 159: "Cerebralizovaná" telematická společnost "může zbavit lidská těla a vůbec všechna 
tělesa jejich zajímavosti a místo toho se zaměřit na nehmotné technické obrazy, na ,čisté' informace." 
66 K Flusserovo představě umění pro ilustraci uved'me úryvek z rozhovoru s ním: ,,[Kromě ,empirické kreativi
ty'] existuje druhá metoda, účinnější. Vypracuji teoreticky princip vytváření nepravděpodobného, vyjádřím to 
algoritmy a algoritmy vložím do nějaké umělé inteligence. Pak tuto umělou inteligenci s těmito vloženými algo
ritmy pozoruji, a to, co vyplivne, proberu. [ ... ] A vyjde [ ... ] kreativita, jaká tu ještě nebyla. Protože jsme poprvé 
dosáhli kreativity teoreticky. Poprvé v dějinách víme, oč jde při stvoření. Děláme to lépe ne Bůh, víte? [ ... ] Mys
lím, že ano. Vytváříme alternativní světy, virtuální prostory." (High-tech místo domácké práce, in: Moc obrazu, 
str. 53) 
67 V. Flusser: Do univerza technických obrazů, str. 129: "Takové [telematické] univerzum nemá v sobě nic kon
krétního; je kalkulovatelné a komputovatelné. A nejen toto univerzum, nýbrž i sám fyzikální diskurs je kalkulo
vatelný a komputovatelný.Neposkytuje se mu žádná, víra', nýbrž si s ním může hrát fantazie. Fyzikální univer
zum a fyzikální diskurs lze ukazovat jako obrazy na terminálech." 
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lesnosti a opacity světa prostřednictvím fotografického univerza. "Jak může člověk zbavený 
[ ... ] tělesnosti (veškeré práce a veškerého utrpení, veškeré aktivity a veškeré rasivity) žít jako 
člověk, který se soustředí na ,čistou informaci', a ještě to nazývat životem?,,6 ptá se Flusser a 
nazývá to radši permanentní slavností. Taková možnost podle našeho mínění vede k pravému 
opaku: nevede ke společnosti, kde "všichni jsou umělci" a život je slavnost, nýbrž naopak 
k vyprázdnění smyslu a ztrátě všech podstatných rozměrů, kterými se náš život vyznačuje. 
Takováto odpověď Flusserovi samozřejmě předpokládá analýzu geneze smyslu - a právě o 
něco takového - na poli fotografických obrazů - bude tedy nakonec nutné se pokusit. Rozho
dující zde však vždy zůstane původní charakter bytí a zjevování, který z hlediska kritiky no
vověkého myšlení, nelze určit jako před-mětnost resp. před-stavenost subjektu. Na rovině ob
razu tak nutně nepůjde o nic jiného, než o návrat k tomuto původnímu živlu smyslu či o jeho 
znovu-vydobývání na úrovni fenomenality jiného řádu. 

Pro naší práci je podstatné, že Flusser tuto utopii může myslet právě na základě tech
nických (resp. syntetických) obrazů, které jakožto "zbaveny veškeré tělesnosti" dávají "čisté 
informace" - protože nám tím Flusser klade otázku právě po tom, jak se má technický obraz 
k původnímu poli zjevování, vyznačujícímu se opacitou resp. tělesností jak na straně "subjek
tu", tak na straně "objektu". Jestliže nesouhlasíme s takovou možností časo-prostoru, či jestli
že nám připadá spíše zneklidňující a problematická, musíme se nutně pokusit odpovědět na 
otázku: jaká je tělesnost, chair, smysluplnosti vůbec a zejména: automatického obrazu? Nebo 
ještě jinak: jaká je země (Heidegger) automatického obrazu, není-li čistou pozitivitou, čistou 
informací?6 Ta samá otázka je ve hře tehdy, má-li mít fotografický obraz možnost být něčím 
jiným než ilustrací pojmu a něčím jiným než nástrojem disponibilizace jsoucího v jeho zploš
tělé formě, zpředmětňováním světa. Výše naznačené otázky vlivu dispozitivu fotografie na 
obraz, tělesnost a prostor se spojují v jednu jedinou: jaký je charakter "překladu" fenomenali
ty ne-transparentní dimenze přirozeného světa a prostoru v médiu fotografického obrazu? 

***** 

Jestliže zásadní Flusserova teze je, že je chybné a naivní domnívat se, že na fotografii 
je zobrazen svět, že na něm je ve skutečnosti zobrazen význam, který předepisuje to, jak má
me svět chápat ("obrácení vektorů významu"), pak se jedná mimo jiné o vážný výrok týkající 
se toho jak vnímáme. Je to teze, která zpochybňuje pravdu vnímání a staví na její místo dešif
rování: "odmyslete si tyto klamavé smyslové dojmy a myslete jednotu smyslu". 

Snaha o pochopení fotografie (v kontrastu k Flusserovi) v souladu s tím, za co ji běž
ně a zcela bez komplikací považujeme, vede k nutnosti rozboru fenomenality jako takové (a 
celá tato práce vyrůstá z kontrastování dvou stylů fenomenality: přirozeně "hloubkové" a ob
razově plošné). To, co vnímáme na obraze, nějak chápeme nikoli na základě toho, že tento 
povrch zde je jakožto cosi faktického a konstatovatelného determinován jistými fyzikálními 
procesy ovládnutými příslušnými technickými vynálezy (tj. "programem aparátu"), ale tak, že 
mu rozumíme jako jakémusi fragmentu "ontologického reliéfu" (Merleau-Ponty) světa. 

Chápeme tuto budovu na fotografii jako tu budovu, kterou známe i z bezprostřední tě
lesné zkušenosti, rozpoznáváme tohoto člověka na fotografii, jsme si jisti, že je to ten a ten, 

68 Tamt., str. 160 
69 Heideggerův pojem "země" a Merleau-Pontyho pojem tělesnosti se podle našeho názoru podstatným způso
bem váží k těm dimenzím zjevování a bytí, které jsou v opozici k Flusserovým představám světa - shromažďují 
v sobě právě novověkému určení bytí protichůdné významové momenty - a právě z toho důvodu si je zde dovo
lujeme uvádět bez bližšího rozboru: nezbývá nám, než významnost těchto pojmů stvrzovat užitím, pokusem 
"myslet podle nich" (a nikoli jejich explikováním). 
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koho známe a s kým jsme se setkali tváří v tvář. Fotografie se funkčně užívá právě i výslovně 
k identifikaci nitrosvětských jsoucen. Je dokonce zpravidla považována za "objektivní,,7o, tzn. 
zobrazující věci "tak, jak jsou" - natolik je možné identifikovat věci zobrazené fotografií jako 
odpovídající věcem skutečně vnímaným. Na fotografii vidíme tvary věcí a toto rozumění má 
takový charakter, že nutně vede k tomu, že musíme jistým způsobem "překročit" to, co je 
s fotografií pozitivně dáno, totiž právě to, co je kauzálně determinováno procesem výroby fo
tografie (fotoaparátem, světlem dopadajícím na citlivý povrch, chemikáliemi, atd.). Fotografie 
je žita jakožto součást naší našeho přirozeného světa a jako jeho vyobrazení, tak jako každý 
jiný ikonický znak. 

To, co je "dáno" s materiální přítomností fotografie, je vnímatelem každodenně chá
páno jako vyobrazení nitro světského jsoucna, což znamená, že ono silně přítomné, viditelné, 
jež se zobrazilo na fotografii, je součástí struktury světa a vnímatelných entit v něm. Toto "být 
součástí struktury světa" však znamená být regionem jeho spletitého a vposledku neprůhled
ného souboru vztahů, jak řekne Merleau-Ponty: být viditelným neviditelného. Zjevující se tvar 
by pro nás nebyl ničím bez svých složitých vztahů s okolím, které jsou dimenzí jeho zjevová
ní, které jsou jeho prostorem. Tvar je určen prostorem, ve kterém se vyjevuje a to stejnou mě
rou na fotografii, v piktoriálním prostoru. 

PERSPEKTIVNÍ PROJEKCE A ŽiTÝ SVĚT 

Lze se spokojit s míněním, že fotografie je prostě "objektivní" a že zobrazuje věci "tak 
jak jsou", že její prostor odpovídá prostoru "skutečnému" ? Jelikož je fotografie v první řadě 
perspektivní projekcí prostoru do plochy, je třeba se nejdříve zabývat tím, jak se k prostoru 
má perspektiva. Na základě konstantnosti principu projekce, který se aplikuje ve fotografic
kém obraze, je možné tento prostor pochopit právě jako jistý - do určité míry právě konstant
ní - výklad fenomenality, tedy jistý zcela určitý vztah ke jsoucímu jako takovému. Či přesně
ji: nejen že automatický obraz je zcela určitým (kulturně podmíněným) vyobrazením prostoru 
a tím zároveň smyslově vnímatelného jsoucího vůbec, nýbrž automatický obraz je sám sou
částí jistého výkladu jsoucího vůbec, je produktem a - řekněme - propagací tohoto výkla
du.71 Jak se má perspektivní projekce k opacitě světa našeho života? - jak se má k žitému svě
tu a tedy žitému prostoru? Jakou má perspektivní projekce souvislost s novověkým výkladem 
bytí? 

Vznik perspektivní projekce72 je obvykle spojován s nástupem renesance, avšak různé 
systémy projekce prostoru do plochy byly využívány již v antice a středověku. Neexistuje 
tedy jediný princip perspektivní projekce; v antice byl systém využívaný spíše empiricky 
(užívaná byla tzv. angulární či syntetická perspektiva), zatímco v renesanci se pravidla kon
ceptualizovala pomocí geometrického propočtu (nejběžnější je tzv. lineární či umělá perspek
tiva)73. Jak je zřejmé již z toho, že mluvíme o projekci, jedná se zde o přenesení prostoru do 

70 Srv. např. A. Bazin: Ontologie fotografického obrazu; i když filmoví kritici jsou většinou obezřetnější 
71 Srv. J. Aumont, Obraz, str. 216: U perspektivní projekce" vidění slouží jako model pro každé zobrazení. Stře
dová či fotografická perspektiva tak svědčí, přestože na to zhusta zapomínáme, o ideologické nebo obecněji 
symbolické volbě: z lidského zraku chce učinit vzor každého zobrazení." Necháme zde ještě stranou, do jaké 
míry perspektivní projekce opravdu odpovídá lidskému vidění, jakkoli je třeba uznat, že se mu v jistém smyslu 
blíží. 
72 Srv. klasickou práci Erwina Panofského Die Perspektive als symbolische Form, in Vortrage der Bibliotek 
Warburg, IV (1924-1925); P. Francastel (Malířství a společnost) odkazuje jako na základní na text Miriam 
Schild Bunimové Space in medieval painting and the forerunners of perspective (Columbia University, New 
York 1940); Z novějších pak uveďme (podle J. Aumonta: Obraz, str. 217) knihu Huberta Damische L' origine de 
la perspective, Flammarion, Paris 1987 
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plochy užitím jistého pravidla platného pro celý prostor, resp. plochu. Tato projekce je opřena 
o fixní bod, který slouží jako "čep", kolem kterého se pořádá prostor podle určených pravidel 
(úběžník čili bod, do kterého směřuje fixovaný pohled, podle Albertiho "pohled boží"). Podle 
J. Aumonta má tento typ vyobrazení zaručovat "zachování informací" o promítaném prostoru 
a v ideálním případě umožnit vnímateli rekonstrukci prostoru.74 

Renesance vyvodila zmenšování objektů na ploše obrazu proporcionálním výpočtem 
vzdáleností na základě eukleidovského pojetí prostoru. V této době "perspektiva označovala 
systém uspořádání rovinné plochy na výtvarném poli, ve kterém všechny zobrazené prvky -
nebe, země, věci, postavy - jsou nahlíženy z jediného zorného úhlu a poměrné rozměry růz
ných částí jsou odvozenl z matematického výpočtu relativní vzdálenosti objektu od nehybné
ho oka pozorovatele. ,,7 Základní termín definující moderní lineární perspektivu je jednota 
velikosti neboli měřítka zobrazení ("vzorové měřítko", etalon), pomocí něhož jsou poměřová
ny jak předměty blízké, tak vzdálené, na krajích i ve středu zorného pole. 

Jak je známo, pespektivní projekce byla zmechanizována pomocí přístroje zvaného 
camera obscura, temná komora76

, jehož také malíři hojně užívali při práci na obrazech přísně 

73 Schémata lineární (umělé) a angulární (syntetické) perspektivy (čili perspectiva artificialis a naturalis) 
(Převzato z knihy Pierra Francastela Umění a společnost, str. 155-156). V souvislosti s fotografií je nutno dodat, 
že fotografické objektivy jsou schopny reprodukovat obě tyto perspektivy (včetně přechodů mezi nimi): lineární 
perspektiva přibližně odpovídá 50mm ohniskové vzdálenosti objektivu, syntetická vzdálenosti menší než cca 
50mm. 

:Synt~:~~.k kA r::t:~~f::~~Xjf~J:n:~ 

~:S~~{:ik~. VVH~~C~~ tl F{}:rw~f~{JX~~':<) 

74 J. Aumont: Obraz, str. 214 
75 P. Francastel: Malířství a společnost, str. 153 

Základy umělé perspektivy (Brunelleschi): 
1. žádné výchylky přímek 
2. žádné vybočení či zkracování objektů či 
vzdáleností s rovinou díla 
3. tři ortogonální přímky projekce se sbíhají 
v jediném úběžníku, jehož pozice odpovídá oku 
pozorovatele 
4. rozměry objektů se zmenšují v přímé závis
losti na jejich vzdalování od pozorovatele 

Základy syntetické perspektivy: 
1. všechny přímky z vy jímkou linky, která spo
juje pohled s nejbližším bodem roviny obrazu, 
jsou podřízeny jediné křivce 
2. všechny objekty jsou v důsledku toho defor
mované 
3. linie vztahující se k úběžníku jsou konvexní 
křivky směřující k oku 
4. rozměr objektů záleží na velikosti zorného 
úhlu a nezmenšuje se přímo úměrně se vzrůsta
jící vzdáleností, tato odchylka se se vzrůstající 
vzdáleností zvýrazňuje 
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dodržujících perspektivní projekci. Je to jednoduché optické zobrazovací zařízení ve tvaru 
uzavřené skříňky či prostoru, v jehož jedné stěně je malý otvor, který na proti lehlé stěně vy
tváří obraz vnějšího prostoru na základě přímočarého šíření světla. Na optických principech 
tohoto typu pracuje každý fotografický aparát, který je vpodstatě jen zdokonalením konstruk
ce temné komory (objektiv pouze zvyšuje světelnost, resp. upravuje ohniskovou vzdálenost 
projekce) a který dokáže promítnutý obraz zaznamenat: je tedy "strojem na perspektivu". 

V Panofského článku z roku 1924 byla poprvé zrelativizována domněnka, že perspek
tiva je "realistický" či "objektivní" systém zobrazování prostoru.77 Panofský doložil, že "per
spektiva byla soustavným duševním procesem, a nikoli zákonitostí percepce".78 Pierre Fran
castel, který je autorem klasické knihy o výtvarném prostoru renesance 79 a zabývá se tedy i 
problematikou perspektivy, shodně tvrdí, že perspektiva není "racionální" systém, který by 
byl právě pro tuto "racionalitu" vhodný pro "adekvátní" zobrazování vnějšího světa. Je pro 
něj "jedním z mnoha aspektů světa konvenčního zobrazování, založeném na určitém stavu 
techniky, vědy, sociálního rádu v daném okamžiku.,,8o Francastel však nesdílí s Panofským (a 
Bunimovou) jejich formální chápání prostoru, které implikuje jeho objektivistický model81 : 
pro Francastela je piktoriální i skutečný prostor žitým prostorem, jenž má jak fyzikální, tak 
socio-kulturní a jiné dimenze; není to pouhý soupis extenzivních vlastností věcí, nýbrž speci
fický systém evokace, podněcování, který není prost emotivních složek. Odvolává se přitom 
na "genetické a strukturální koncepce prostoru" z prací Piageta a Wallona. 82 Podle Francastela 
je klamný každý realismus výtvarného zobrazení v ploše. Prostor podle něj není objektivní 
realita, která by preexistovala všem pokusům o jeho vyobrazení, které by se ho pokoušely 
s větším či menším úspěchem dešifrovat, nýbrž je to "lidská zkušenost sama,,83, lidský 

76 Nákres temné komory 
(převzato z J. Aumont: Obraz, str. 10): 

78 P. Francastel, cit. dílo, str. 153 

77 Srv. P. Francastel: Umění a společnost, str. 154: An
tický prostor je podle Panofského i Bunimové "obec
ným zobrazováním, ve kterém jsou objekty umisťovány 
ve vzájemných vztazích bez absolutní převahy pozoro
vatelova zorného úhlu a bez společného měřítka všech 
zobrazených věcí, a tím méně pozadí. [ ... ] Specifickou 
vlastností renesance je zase její přísná jednota zorného 
úhlu a začlenění světa do viditelna, z čehož vyplývá 
zavedení lineárního etalonu měření. Brunelleschiho 
koncepce [ ... ] odpovídají myšlence o vzájemné závis
losti všech struktur univerza a o možnostech, jak tyto 
vztahy materializovat do viditelného systému lineárních 
souřadnic založeného na Euklidových postulátech -
nebo přesněji na určité interpretaci těchto postulátů, o 
níž by se dalo uvažovat, zda odpovídá přesně antické 
koncepci, nebo se částečně shoduje se středověkem 
v tom, že svět je dílo Boží a otázka její specifické formy 
je jenom léčka, a v každém okamžiku můžeme mít tedy 
dokonalou a identickou představu o každé části univer-
za." 

79 P. Francastel: Malířství a společnost (výtvarný prostor od renesance ke kubismu) 
80 Tamt., str. 5 
81 Tamt., str. 154: "Tento prostor je podle nich zakotven v realitě, ke které sice různé generace přistupovaly růz
nými způsoby, ale jež je skutečným a trvalým, na člověku nezávislým objektem." 
82 Srv. k tomu např. tamt.: str. 48-9 
83 Tamt., str. 28 
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prostor, nikoli fyzikální. 84 Tento prostor má nutně sociální dimenzi, jinak by nebyl sdělitelný; 
je to určitý výklad přirozeného společenského prostředí. Toto pojetí připomene fenomenolo
gické pojetí prostoru, resp. světa jakožto žitého prostoru, který je zároveň vždy dějinně ote
vřený; Francastel také sám používá pojmu světa, mluví-li o prostoru, ačkoli se na fenomeno
logickou tradici neodvolává. 

Proces vynalézání perspektivy se podle Francastela vyznačuje všemi zákonitostmi ty
pickými pro vydobývání stylu. ("Nová propracování nebyla přijímána jako hotový jazyk, šlo o 
propracování metody.,,85) Až postupem času nabyla statutu systému schopného obecné apli
kace a s nástupem akademismu se mění v bezvýhradnou metodu, je považována za řešení 
problému zobrazování vnějšího světa na dvojrozměrné ploše a je přísně prosazována jako je
ho jediné správné, realistické a objektivní vyobrazení.86 

V návaznosti na Francastelovo pojetí je nutno uvést, že perspektiva jako nějaký jed
notný princip projekce87 byla v renesanci vyžadována a vyznávána spíše těmi průměrnými 
malíři (a tedy spíše "řemeslníky"), než těmi, kteří byli věrní tomu, co chtěli malovat. "Geniál
ní umělci" quattrocenta se totiž od jednotné projekce linií a světla odchylovali, a to právě pro
to, aby mohli namalovat to, co chtěli: bylo jasné, že například vyobrazení tíže či objemu těla 
bylo neredukovatelné na pouhé vyobrazení objemu a že smysl tohoto druhu nelze vyjádřit 
pomocí nějakého projektivního systému. Pro takového Albertiho, který vyznával jako cíl ma
lířství výhradně (perspektivní) znázornění viditelného, se tato žitá (a tedy neviditelná) vrstva 
smyslu prostoru dostává mimo střed zájmu. Přísné užívání lineární perspektivy bylo 
v quattrocentu spíše vzácností a bylo považováno pouze za jeden z možných výrazových pro
středků, zpočátku užívaný zejména pro vyobrazení budov, na což se zdála zvláště vhodná. 
Bývaly také obvyklé obrazy sestávající z více plánů, které jednotlivě dodržovaly systém 
zmenšování předmětů úměrně jejich vzdálenosti, v rámci monokulárního pohledu, avšak ce
lek obrazu princip projekce nedodržoval. 

Z Francastelovy analýzy renesančního piktoriálního prostoru tedy vyplývá, že jej ne
lze ztotožňovat s prostorem perspektivní projekce, který je eukleidovský a čistě formální, pro
tože součástí prostoru v pravém smyslu jsou právě i jiné dimenze, než je rovina formálního 
geometrického uspořádání.88 Prostor není nějaká danost: abychom mohli mít prostor, musíme 

84 P. Francastel: cit. dílo, str. 48 
85 Tamt., str. 53 
86 Bylo to možné na základě ortodoxních formulací metody perspektivní projekce (zejména Albertiho). Srv. 
Francastel, cit. dílo, str. 25: Perspektivní projekce je v ortodoxním pojetí "metoda založená na promyšlené zna
losti Eukleidových zákonů - kodifikaci pravidel o ,normálním' vidění lidstva - [a] vyžaduje, aby se obrazy za
znamenávaly do Albertiho oken jako do krychle z jedné strany otevřené. Uvnitř této reprezentativní krychle, 
jakéhosi zmenšeného univerza, vládnou fyzikální a optické zákony našeho světa. Všechny části mají stejné mě
řítko, geometrická místa a objekty jsou shodné podle geometrických souřadnic daných dvojím zákonem zacho
vání horizontál a vertikál při jakékoli skutečné vzdálenosti předmětů a monokulárním pohledem z daného místa 
přibližně metr nad zemí." 

Francastel (cit.dílo, str. 34) také cituje Abrahama Bosse (polovina 17. stol), který připomene Descarta, 
když tvrdí, že malíř má zobrazovat věci "ne takové, jaké je vidí oko, nebo se domnívá, že je vidí, ale tak, jak je 
zákony perspektivy vnucují našemu rozumu". 
87 projektivní vidění bylo definované nejortodoxněji Albertim v roce 1435 
88 P. Francastel: cit. dílo, str. 48: "Připustíme-Ii, že prostor není realitou o sobě, trvalou a existující mimo člově
ka, pak musíme chápat, že člověk do svých kontemplativních i tvůrčích aktivit vnáší skutečné i imaginární hod
noty. Renesanční prostor není prázdným rámcem vymezeným nějakou sítí pomyslných geometrických čar [tzn. 
eukleidovský matematický či fyzikální prostor], jsou v něm přítomny věci a obrazy. [ ... ] Renesanční prostor je 
vytvořen pomocí všech možných doplňků (věcí) [scénické modely, rekvizity, mytická témata], které dokázaly 
vymyslet jen umělci, aby mohli konkretizovat skutečný i symbolický úsudek, názor na svět. Renesanční prostor 
není jen formou, má i obsah, jenž odpovídá jisté sumě poznatků a pocitů, které autoři získali na základě svých 
životních zkušeností, transformovaných také pod vlivem technického pokroku doby. Průkopníci renesance neob
jevili a neztvárňovali nějakou společnou a trvalou zákonitost přírody a lidského ducha. Přizpůsobili své umění 
určitému stavu matematického poznání své doby. Nové možnosti v pojetí optických vztahů univerza sice sehrálo 
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být již aktivními a společenskými bytostmi. 89 Ve skutečnosti se totiž vnější svět "neotáčí ko
lem nás,,90 (Francastel) jako je tomu při perspektivní projekci, nýbrž díváme se dvěma očima 
a náš pohled je pohyblivý. Myšlenka "systematického" prostoru, řízeného jistými konstantní
mi pravidly se ukazuje jako odpověď na specifickou poptávku doby a vyznačuje se přeno
sem původně božských atributů na pozorovatelnou přírodu a na její projektivní zobrazování.91 

Můžeme však uvést s Janem Patočkou, že "prostor věcí prožívaných nemůže být bez subjek
tivního realizátora a [že] tento realizátor shledává geometrické, objektivní vztahy původně 
toliko jako určitou příměs a stránku svých vztahů osobních." 92 

I naprostá většina tak zvaných perspektivních renesančních obrazů tak zároveň pracu
je na principu topologického upořádání a nikoli na principu systematické projekce eukleidov
sky pojatého prostoru.93 Vzhledem k nejednotnosti projektivního uspořádání renesančních 
obrazů a tedy jejich topologické dimenzi Francastel mluví o jistém napětí, které tak v nich 
vzniká: "Nesoulad mezi jednotlivými částmi je tedy jedním z hlavních kouzel prvků ,stylu' 
quattrocenta, jedním z jeho základních kouzel. Vyplývá z toho, že se umělci snažili použít 
pravidla nového systému výtvarného zobrazování prostoru věcí, což jejich dílům vtisklo punc 
neobratnosti, přesněji neurčitosti, která vzbuzuje dojem primitivismu." Francastel na tomto 
místě u výrazu primitivismus odkazuje na Piageta94: ten právě interpretuje topologické chápá
ní prostoru jako "primitivismus,,95, který je typický pro raná stádia chápání dítěte. Tento způ
sob chápání světa je údajně posléze překonán chápáním více uspořádaným, které "odpovídá 
projektivnímu pojetí prostoru,,96, takže podle Francastela (resp. Piageta) dospělý nemůže 
vnímat čistě topologicky.97 Právě k tomuto pojetí se však kriticky vyjadřuje Maurice Merleau
Ponty, když tvrdí, že "vněmový svět ve smyslu ne-projektivního, ,vertikálního světa' je 
vždycky dán spolu s pociťováním, s fenomenálním světem, s mlčenlivou transcedencí. A pře
sto, takový Piaget [tento vertikální svět] na~rosto nechává stranou, své vnímání naprosto pře
měnil na vnímání kulturně-eukleidovské." 8 Pro Merleau-Pontyho to znamená nutnost řešit 
otázku, zda-li toto "vertikální", v jistém smyslu původní pociťování světa je "bezprostřední". 
Pro své zkoumání "živelného" či "vertikálního bytí", které se nám otevírá právě přes původní 
vněmový pobyt ve světě, si však bere jako model právě topologický prostor99 a pro nás tedy z 
této situace vyplývá to, že onen údajný "dojem primitivismu" jistých obrazů quattrocenta od
kazuje především k topologickému prostoru a to znamená k tomu, čemu Merleau-Ponty říká 
"vertikální bytí". 100 To, co je zde nazýváno "neurčitostí", se nám pak spolu s Merleau-Pontym 

svoji roli ve vývoji malířství, ale nevytvořilo materii, ze které je složen nový prostor a v níž se společnost pohy
bovala. Myšlenka pravého neměnného světa, kterou umělci pouze více či méně přetransformovali, je v rozporu 
s tím, co víme o strukturách vnímání a myšlení, a s tím, co nám přináší kritické zkoumání uměleckých děl." 
89 P. Francastel: cit. dílo, str. 57 "prostor není daný prvek, [ ... J je vytvořen, je projekcí zkušeností a potřeb sku
piny lidí, kteří se ocitají tváří v tvář přírodě, a je určován hodnotami nezbytnými pro život jedince a společen
ství. " 
90 Tamt., str. 153 
91 J. Aumont: cit. dílo, str. 217: "perspektiva artificialis se mohla (ba musela) rozvinout až s nástupem renesance 
a jejím pojetím matematicky uspořádaného ,systematického prostoru', nekonečného, homogenního, isotropního 
[ ... J Tato forma perspektivy se neobjevila jako výraz absolutní zrakové pravdivosti, ale jako prostředek racio
nálního členění prostoru v souladu s geometrickou optikou to znamená, jak tvrdili její objevitelé Leon Battista 
Alberti nebo Filippo Brunelleschi, se způsobem, jímž Bůh ustavuje vesmír." 
92 J. Patočka, Prostor a jeho problematika, str. 21 
93 P. Francastel: cit. dílo, str. 61 
94 J. Piaget: La construction du réel chez I' enfant (Neufchi1tel, Paris, 1937) str. 365 a 367 
95 Srv. P. Francastel: cit. dílo, str. 29-30,52 
96 Tamt.., str. 30 
97 Tamt.., str. 54 
98 M. Merleau-Ponty: Viditelné a neviditelné, str. 217 
99 Srv. tamt., str. 215, 218, 221, 231 
100 Srv. M. Merleau-Ponty: Viditelné a neviditelné, str. 217: "vněmový svět ve smyslu ne-projektivního ,verti
kálního' světa je vždycky dán spolu s pociťováním, s fenomenálním světem, s mlčenlivou transcendencí." 
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nejeví jako něco nahodilého, nýbrž právě jako podstatný rys vertikálního bytí, tedy něco sym
ptomatického. 

To je zde ovšem krok, kterým se renesanční umění dostává mimo přísnou projekci, což 
neplatí pro fotoaparát. Ponechme zatím stranou, jakým způsobem je téma topologického pro
storu podstatné i zde, protože je nutné se nejdříve zabývat právě perspektivní projekcí 
v kontrastu k přirozenému vnímání. 

Perspektivní projekce prostoru nejen že se zakládá na specifickém dějinném výkladu 
prostoru samého: implikuje také jisté postavení diváka, když uzavírá pohled do jedné jediné 
perspektivy. (Charakter prostoru a subjektu se vzájemně implikují.) Z nákresu temné komory 
i z popisů principů perspektivních systémů je zřejmé, že projektivní perspektiva je zobrazení, 
které odpovídá tomu, jak "vidí" bod. Perspektivní "vnímání" je umožněno redukcí rozprostra
něnosti na ideálně vzato jednorozměrný a tudíž netělesný receptor. Z toho důvodu se jí také 
říká perspectiva artificialis, protože před pohled rozprostírá panorama tak, jak se rozprostírá 
před pohledem Boha (Alberti). Pokud se na perspektivní obraz nedíváme tak, aby úběžník 
užité perspektivy byl přímo před námi, pak je obraz "nepravdivý" (perspektiva je "falešná"). 
Takový obraz vyžaduje k tomu, aby byl "správně" recipován, aby divák zaujal jisté prostoro
vé postavení, místo před obrazem. To neplatí pro obraz, který perspektivu nevyužívá, který 
funguje topologickým způsobem: je pořád stejně "pravdivý", ať stojíme přímo před ním, nebo 
spíše na straně, atd. Na základě těchto fakt se také v sedmdesátých letech 20. stol. zformovala 
tzv. kritika "ideologie technického dispozitivu" perspektivní projekce, a to zejména v souvis
losti s "propagací" tohoto systému zobrazování prostřednictvím filmu a fotografie. lOl Fotogra
fický obraz podle této kritiky "šíří ideologii viditelného světa", centruje divákovo vidění a 
dělá z recipienta právě "střed, kolem kterého se svět otáčí", jak to vyjádřil Francastel. Činí 
z něj "vševidoucí" subjekt, protože před něj staví obraz světa, který je orientovaný zásadně 
vůči jeho pohledu a kolem jeho středu se pořádá, aniž by on musel vyvinout nějakou aktivi
tu102 (a v tomto smyslu lze říci, že stejně tak staví diváka před obraz, nejen obraz před divá
ka). Podle tohoto kritického proudu, navazujícího myšlenkově zejména na Althussera, se jed
ná o ideologii v tom smyslu, že dispozitiv propaguje jistou interpretaci viditelného světa (a 
tedy světa a jsoucího vůbec), aniž by sám byl viditelný. Kritik Jean-Luis Baudry dokonce ex
plicitně spojuje tento dispozitiv s pojmem "transcendentálního subjektu, jak se vytvářel od 
Descartese po existencialismus, a jenž se ve filmu projevuje jako zobrazení,,103, "teatralizace" 
tohoto pojmu.104 Princip perspektivní projekce lze tedy označit za jakousi "noesi", pořádání 
"smyslových dat", resp. "informací" o rozprostraněnosti prostoru, tzn. konkrétněji strukturo
vání barev a tvarů podle předepsaných zákonitostí přepisu prostoru do plochy. "Subjekt" není 
ve světě právě takovým způsobem, jakým v něm není divák perspektivní projekce homogen
ního prostoru (omezíme-li se zde na myšlení abstrahující od jiných dimenzí prostoru, které 
však jsou bezpochyby také nějak přítomné na obraze): jedná se u obou o "netělesný pohled", 
založený "preskriptivním pravidlem" přepisu, které je zákonem všech tvarů. Perspektiva se 
tedy charakterem svého vyobrazení viditelného vyjadřuje zároveň k tělesnosti vidoucího, je 
jistým rozhodnutím o smyslu bytí vnímajícího a vnímaného. 

Nyní je však třeba uvést to, co uvádí Merleau-Ponty o vnímaném světě: tento "svět 
nevyžaduje žádný zákon", neexistuje v něm "zákonný pořádek" a perspektivní projekce světa 

101 Srv. J. Aumont, cit. dílo zejm. str. 181-185 
102 Srv. tamt. str. 191 
103 Tamt. str. 192 
104 K tomuto kritickému hnutí srv. zejména: 

J.-L. Comolli : "Téchnique et idéologie" in: Cahiers du cinéma, Č. 229-240 (1971-1972) 
J.-L. Baudry : ,L'Effet-cinéma", Albatros 1978 
(Autoři navazují na článek L. Althussera : "Idéologie et Appareils idéologiques d'Etat", in : La pensée, Č. 
151, červen 1970,3-38) 
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je tedy podle něj "dobrovolnou interpretací vnímaného světa,,105, nikoli nutnou: není to "pou
hý otisk viditelného". Merleau-Pontyho kritika projekce je kritika formy prostoru, toho, že se 
zde vůbec jedná o systematickou projekci, či přesněji, že je tato perspektivní projekce pova
žována za "objektivní" vyobrazení prostoru a že eukleidovský prostor je považován za prostor 
jedině "skutečný". Merleau-Ponty shodně s výše uvedeným výkladem tvrdí, že renesanční 
perspektiva je kulturní fakt avšak prohlubuje jej, když dodává, že "vnímání samo je poly
morfní a jakmile se podřídí systematické orientaci, stává se eukleidovským.,,106 Toto téma 
jsme již naznačili Merleau-Pontyho kritikou Piagetova pojetí, které projektivní systematické 
uspořádání nadřazuje topologickému jako něco, co odpovídá vyššímu stádiu vývoje člověka. 

Jestliže jsme výše naznačili, že do perspektivního vidění ústí viditelný svět v jednom 
bodě a jakožto rozprostřené panorama sebe-odhalujícího (a tedy "transparentního") jsoucího, 
nyní odhaluje Merleau-Pontyho analýza přirozeného vnímánílO7 v kontrastu k projekci do plo
chy bytostnou hloubkovost vidění, opacitu světa čili jeho neredukovatelnost na jeden plán, na 
jas jednoho pohledu. Perspektiva je projekce do plochy, tzn. poměřuje (pomocí jednotného 
"vzorového měřítka") z jednoho fixovaného plánu (roviny obrazu) všechny plány vizuálního 
pole, nechává splynout to, co se prostírá v hloubce jakožto jedno s druhým nesouměřitelné, do 
jednoho plánu a tím tuto původní nesouměřitelnost v hloubce rozprostraněných hloubkových 
věcí "smiřuje". Vizuální pole původně není rozprostřeným panoramatem pozitivního jsoucí
ho, nýbrž má své jasné a temné oblasti, má svůj střed a kraje - a pohled se díky tomu 
v hloubce, která je tímto dvoupólovým uspořádáním vnímání rozprostírána, také může svo
bodně, kontinuálně a zároveň orientovaně pohybovat. Z této nutné koexistence dvou pólů -
jasného a temného - vyplývá, jak říká Merleau-Ponty, "konflikt" věcí rozprostřených na 
ose hloubky, jejich "spor" o můj pohled. Vidím-li totiž jednu z nich, druhá je tím nutně zatla
čena do pozadí a hlásí se matně z horizontu jako místo, kam může můj pohled přejít, ačkoli já 
jako bych ji neviděl, je mi napůl skryta na kraji mého vědomí. Vnímaný svět se vyznačuje 
simultaneitou vzájemně se vylučujících ("exkluzivních") regionů, simultánní avšak rivalizující 
koexistencí "inkomposibilií". 

Věci nemají samy o sobě žádnou "jevovou velikost", kterou zjišťujeme pomocí měřít
ka, jež držíme před sebou v konstantní vzdálenosti, když se při kreslení snažíme přenést věci 
ve světě do plochy podle perspektivy. Malé předměty v blízkosti a velké předměty v dálce při 
tomto přenesení nabývají hodnot stejného řádu, ačkoli v mém vizuálním poli spočívají každá 
v jiné dimenzi a mají tak pro mne nutně jiný význam. "Na papír nezaznamenávám tuto koe
xistenci vnímaných věcí, ani jejich rivalitu, jak se jeví mému pohledu. Nalézám prostředek 
k vyřešení jejich konfliktu, který způsobuje hloubku. Rozhodnu se, že mohou být vedle sebe 
současně na stejném plánu, čehož dosáhnu tím, že na papíře zhustím sérii místních pohledů 
jedním okem, z nichž žádný není možno navrstvit na momenty živoucího vjemového pole.,,108 
Zatímco ve vněmovém poli existuje polojasný horizont, který si vždy prosazuje svoje právo 
na existenci, projekcí hloubky do plochy se jeho svébytná přítomnost ruší a vše se zjasňuje, 
jednotlivé věci přestávají přitahovat můj pohled jen k sobě a koexistují smířeně s ostatními. 
Jejich soupeření o můj pohled se ruší a místo prozkoumávání volné a nevyčerpatelné oblasti, 
do polojasnosti se ztrácejícího otevřené pole, směřuje můj pohled stále jedním směrem a je 
ohraničen rámem, který určuje výsek prostoru přede mnou. Jsem-li tělesné bytí ve světě, a 
procházím-li jej pohledem, "každý zisk je zároveň ztrátou", zatímco promítnu-li pole mého 

!O5 M. Merleau-Ponty: Oko a duch ajiné eseje, str. 61 
106 M. Merleau-Ponty: Viditelné a neviditelné, str. 216; originál: Le visible et l'invisible, str. 261: "si [Ia percepti
on polymorphe] devient euclidienne, c'est qu'elle se laisse orienter par le systeme" 
!O7 Srv. Merleau-Pontyho velmi pěkný výklad: Nepřímá řeč a hlasy ticha in: Oko a duch a jiné eseje, str. 61-63 
(originál Le langage indirect et les voix du silence in: Signes, str. 78-81) 
!O8 Tamt. str. 62 (pozměňuji překlad O. Kuby); originál Signes, str. 79-80: "Ce que je reporte sur le papier, ce 
n'est pas cette coexistence des choses pen;ues, leur rivalité devant mon regard. Je trouve le moyen d'arbitrer leur 
conflit, qui fait la profondeur. Je décide de les rendre compossibles sur un meme pIan [ ... ]." 
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pohybu do plochy, "myslím i vládnu svým viděním tak, jak to může učinit Bůh, zvažuje-li 
ideu, kterou má o mně" 109 , což znamená, že svět mne přestane obklopovat ajá mohu vše zah
nout do jednoho pohledu najednou. Prozkoumávání pole, které si o něm vytváří představu 
jedině v čase, je zhutněno do jednoho bodu. Věci projektované do plochy nejsou vzájemně 
výlučné a tedy žádná neupoutává pohled jako význačná přítomnost a žádná zcela nezapadá do 
horizontu: vše existuje "v modalitě minula či toho, co je věčné" II 0. Věci se tím zplošťují a 
ztrácejí na svém "haptickém" rozměru, "vizualizují se", získávají statut podobný tornu, jaký 
mají v běžném životě věci, které vidíme na horizontu a na které nemáme nikdy více než jednu 
perspektivu (Měsíc, hvězdy apod.) a které jediné jsou tedy vždy "identické se sebou"lll. Můj 
pohled je vyvázán z toho, že je bytí ve světě: je vyvázán z toho, ~ak obvykle "ohmatává" věci, 
jak se pohybuje a se jich "dotazuje v souladu s tím, co si přejí" 12 - protože věci již leží zde, 
rozprostřené před pohledem tak, jak jsou ony samy. 113 

J sem-li tedy naopak ve světě, a vnímám-li tak, jak je mé tělo ustrojené vnímat, mé po
ciťování se řídí tím, že svět sám se vyznačuje dimenzí hloubky Usem otevřen "vertikálnímu 
bytí") a to nejen v rámci mého pohledu, nýbrž všeobecně, protože každé zjevování je vstupem 
k horizontu dalších. Simultánnost inkomposibilií znamená otevřenost vertikálního světa v 
mém pocit'ování, topologický prostor,114 je dimenzí hloubky par exceUence115 a já jsem tedy 
vždy ve vertikálním světě, v onom "místě komposibility perspektiv,,1l6, jehož všechny per
spektivy však nejsem nikdy s to obejmout najednou a které tedy musím pohybem odhalovat, 
jakkoli si nemohu činit nárok na to, že bych tento horizont kdy vyčerpal. Moje tělesné setkání 
se světem mi nedává jakési ploché jsoucí, nýbrž věc jako stopu hloubky, tvar (Gestalt), který 
je regionálním místem soudržnosti inkomposibilních perspektiv či fenoménů, jejichž zjevová
ní se děje vždy na pozadí ostatních věcí, v jisté "krajině" všechna tato místa nakonec propoju
jící - a já, jakožto ten, kdo obývá svět, ono místo zjevování fenoménů vůbec, podržuji všech
na tato možná zjevování ve své blízkosti. Zjevování nitro světských věcí je tedy vždy otevírá
ním a příslibem spíše než nějakou "daností". 

Objevujeme tedy toto otevřené pole, ze kterého všechny tvary vystupují (včetně těch, 
které jsou projektovány na fotografický obraz) a které je právě původní dimenzí jejich bytí. 
Bude tedy nutné se zabývat naší tělesností, která je koextenzivní s tělesností světa a která je
dině nám umožňuje prozkoumávat ho - a to obzvláště proto, že tato tělesnost se nějak má 
k obrazům a obrazy k ní. (Vzpomeňme, že Flusser téma tělesnosti z kontextu technických 
obrazů vyřazuje, že jsou mu dokonce prostředkem k tornu, aby si ji "odmyslel". Zde však ješ
tě nemluvíme o možném "rozměru tělesnosti" těchto obrazů samých.) 

Rozdíl mezi perspektivistickým malířstvím a malířstvím modernistickým se tak zdá 
být v tom, že to první se uchyluje k projektivnímu systému: prostor je však "polymorfní,,117 a 
tedy jej nelze projektovat podle nějakého singulárního principu. Žitý prostor uniká jednomu 
pohledu z jedné perspektivy a tudíž není redukovatelný na preskriptivní systém, který by do 

109 M. Merleau-Ponty: Nepřímá řeč a hlasy ticha in: Oko a duch a jiné eseje, str. 63-64 
110 Tamt., str. 63 
III M. Merleau-Ponty: Viditelné a neviditelné, str. 88 
112 Tamt., str. 136 
ll3 Toto Merleau-Pontyho rozlišení mezi ohmatávající a horizontovou vizualitou jistě připomene klasické rozli
šení haptické-vizuální(optické) (WOlfflin, Riegl), ke které má podle J. Aumonta (Obraz, str. 137) také blízko 
Francastelovo rozlišení prostoru na topologický a projektivní. 
114 M. Merleau-Ponty: Viditelné a neviditelné, str. 231 
llS Tamt., str. 223 
116 Tamt., str. 24 
117 Srv. M. Merleau-Ponty: Oko a duch a jiné eseje, str. 19: ,,[ ... ] prostor nemá rozměry, [ ... ] různé metriky ode
čítají rozměry z rozměrovosti, z dimenzionality, jež je polymorfním Bytím, které ospravedlňuje odečtené rozmě
ry, aniž je některým plně vyjádřeno." 
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sebe zahrnul všechny perspektivy: podle Merleau-Pontyho výkladu mají bytí a prostor, tedy 
fenomenalita sama, vertikální rozměr, jsou neredukovatelné na přítomnost čili si zachovávají 
transcendenci či opacitu i přesto, že sebe samy ukazují v jevu. Malba, která neruší inkomposi
bilitu vněmového pole, která nemaluje pouze jasně viditelné, nýbrž právě tak neviditelné, kte
ré je vnitřní strukturou ("žebrovím") tohoto viditelného, a která z hloubky skrytosti řídí jeho 
zjevování, není tedy obrazem ve smyslu transparence, reprezentace jedné pozitivní entity dru
hou. To, co je učiněno viditelným, bylo původně jasné oblasti pohledu neviditelné a na obraze 
tedy neshledáváme to, co vidí oko, nýbrž je nám poodhalováno to, co žije vidoucí člověk ja
kožto ten, komu se jistý svět a věci v něm ukazují a to právě jakožto nadané hloubkovostí a 
tedy opacitou smyslu. 

Perspektivní projekce jako taková abstrahuje od tělesného bytí ve světě, které je po
hybem a "objímáním světa" samo světem objímané, a dává přednost jednorozměrnému upře
nému pohledu, které má z principu jen to, co je před ním. Francastel však zároveň upozorňuje 
na to, že perspektivní vyobrazování jakožto typ piktoriálního prostoru nelze redukovat na 
formu perspektivní projekce, jakkoli je blízká monokulárnímu pohledu, nýbrž že je nutné do 
něj započíst rovněž prvky "obsahové", resp. zohlednit topologii tohoto prostoru. 1l8 Jestliže 
pak Merleau-Ponty mluví o tom, že naše vnímání se děje topologickým splétáním horizontů 
věcí, je třeba uvažovat rovněž o topologii perspektivní projekce, tzn. topologii fotografického 
obrazu. 

Sledováním exemplárních výkladů o perspektivě jsme tedy dospěli do situace, kdy 
nemůžeme považovat fotografii za "objektivní" a pouze se zabývat tím, jaká jsoucí takto "ob
jektivně" re-prezentuje. Fotografie není pouze formální projekce, je to specifické vyobrazení 
původně žitého prostoru; ten je však otevřeným topologickým polem, do jehož hloubky vstu
pujeme jakožto tělesní, pohybliví, podržující nějak vždy více perspektiv najednou, atd .... Je 
třeba se opět vrátit k otázce: jak fotografie vyobrazuje žitý prostor, jaký svět otevírá či jak 
otevírá svět, tzn. jakým způsobem činí jsoucno přístupným, pro nás jsoucím ... ? 

***** 

Pokusíme se navázat dalším krokem a precizněji analyzovat samu situaci zjevování, a 
to především s ohledem na onu "simultánnost inkomposibilií", která je otevřením bytí nada
ného hloubkou, tedy bytí v samém procesu zjevování. Právě to je u Merleau-Pontyho "místo" 
geneze smyslu a tedy i jeho dění. Chceme-li totiž přesněji určit možnosti zjevování, jimiž 
oplývá médium automatického obrazu, nestačí se spokojit s analýzou formální perspektivní 
projekce, která ukázala, že anuluje dimenzi tělesnosti vnímatele prostřednictvím usmíření me
zi blízkostí a dálkou jeho vjemového pole, nýbrž je třeba se ptát právě na možný topologický 
rozměr fotografického prostoru samotného, tedy na vztah přítomného a nepřítomného ("vidi
telného a neviditelného") obecně - jelikož obrazový prostor jakožto žitý prostor se musí za
kládat na žitém světě, je sám vždy umožněn původním rozuměním světu a jeho tělesným 
obýváním. (Stejně tak tomu samozřejmě je u všech obrazů, i např. u obrazů modernistického 
malířství, které nevycházejí z vyobrazování toho, co vidí oko.) Merleau-Ponty tvrdí, že "jedi-

118 Francastel k tomuto tématu uvádí (cit. dílo, str. 156) "Pokusy konce 19. a začátku 20. století dostatečně po
tvrdily, že rozbor, ba dokonce vědomá analýza základních údajů smyslového vnímání nevede k umění prostého a 
čistého zaznamenávání, nýbrž ke zřetelné stylizaci. Díky projevům naší doby jsme pochopili, že quattrocento 
bylo dobou záměrného organizování prostoru především na základě geometrické spekulace, později 

s přibývajícím časem na základě aktivní transpozice individuálních a kolektivních hodnot, podle niž se měnil 
obraz společnosti." 
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ně tělo má zkušenost Gestalt,,119 a je-li tedy perspektiva vyobrazením prostoru, tak vnímání a 
žití tohoto prostoru v jeho možné smysluplnosti již předpokládá naší tělesnou zkušenost a te
dy chápání topologie prostoru. To ovšem tedy znamená ptát se nejdříve na vertikální bytí sa
mo, tzn. na proces zjevování, fenomenalizace, na genezi smyslu a zároveň na spojení těchto 
témat s tělesností. 

VERTIKÁLNÍ BYTÍ: TĚLESNOST A CHlASMA PERSPEKTIV 

Vlastní smysl "hloubky" fenomenálního pole je ne-určitost, tzn. že vždy musí existo
vat posun mezi horizontem v tom, jak se nám potvrzuje a jak se vyznačuje svého druhu jas
ností, smysluplností, a v tom, jakým způsobem se tento horizont rozpouští a otevírá do ne
známého, nejasného, záhadného, vposledku nesmyslného. 120 Světlina ustupuje do neurčita, 
osvětluje právě skrytost. Jak říká Merleau-Ponty: fenomén nám jakožto stopa vertikálního 
bytí "zatarasuje výhled".121 Pojem neviditelného u něj tedy nemíní jen to, co ;e aktuálně nevi
ditelné (tzn. potenciálně viditelné), nýbrž i to, co viditelné být nikdy nemůže 22, čímž se Mer
leau-Pontymu daří vyjádřit tak, že jeho pojem zachovává původní přináležitost horizontu a 
jeho "odvrácené strany" do jediné dimenze, kam také bezpochyby patří. 

U Heideggera, v Bytí a čase, je náš rozvrhující pohyb do světa (jednota třech ekstází 
časovosti), který nechává vyvstat jsoucí co do jeho smyslu, transcendence přítomného - fe
nomenalizace je právě vztahem k horizontu rozumění, tj. ke světu. Rozvrh podle Bytí a času 
však transcenduje to, co je mu otevřeno ve vynacházení se. V souvislosti otázky po vertikál
ním bytí he však podle našeho názoru třeba upozornit na to, že vynacházení se je stále součás
tí světliny a nikoli to, vůči čemu se světlina vztahuje, co nechává vyvstat - to je až teprve ně
jaká opacita: "země,,123, čili to, co se světu neboli světlině odpírá. V tom případě však "před
mět rozvrhu" v žádném případě nesplývá s tím, co vystupuje jakožto smysluplné, artikulová
no onou jasnou sférou horizontu, "celkem odkazů dostatečnosti" čili "světem".124 

Horizont našeho rozumění není podle našeho názoru jasným horizontem už proto, že 
musí transcendovat něco (aktualitu, nějakou "texturu" vystupujícího bytí), a toto něco tudíž 
zohledňovat. Musí rozvrhovat něco, přičemž se toto něco nedává nikdy zcela k dispozici, toto 
něco zůstává v sobě, sebe-skrývající. Jen na tomto základě lze vůbec říci, že starost (jednota 
transcendujících ekstází) je něco, co je "k vykonání", co je nesamozřejmé, otevřené, co je ne
redukovatelné na fakticitu ... "Odpor" věcí, čili právě jejich sebe-skrývání, jejich nedávání se 
jasnému prostoru, je břemeno naší existence: trojjediná struktura ekstází jakožto starost je 

119 M. Merleau-Ponty: Viditelné a neviditelné, str. 210 
120 K. Held, Na cestě kfenomenologii světa, str. 21: "Avšak [ ... ] šíře světa jako horizontu, tj. jako volného pro
storu subjektivní pohyblivosti, je jen jednou stranou světa, stranou, která je přístupná pro schopnost představovat 
si stranou, která je subjektu takříkajíc přivrácená. Za ní se skrývá strana subjektu odvrácená, bytí světliny při 
sobě, světování, jež Heidegger [ ... ] výslovně charakterizoval jako odvrácenou stranu horizontu." 
121 M. Merleau-Ponty, Le visible et l'invisible: str. 150: "le phénomene bouche ma vue" 
122 Srv. M. Merleau-Ponty: Viditelné a neviditelné, str. 153, 220, 231, 260 
123 M. Heidegger, Zrození uměleckého díla 
124 Světem samozřejmě podle Bytí a čas; srv. Finkovu kritiku pojmu světa v Bytí a čase: Hra jako symbol světa; 
V tomto místě můžeme ve stejném smyslu citovat např. M. Ajvaze, který se v průběhu kladení otázky právě po 
"cizosti" prostoru (čili v naší Merleau-Pontyho terminologií: po jeho vertikalitě) dostává k pochybnosti o tom, 
řeší-li Heideggerovo zavedení pohybu transcendence problém, položený tím, že husserlovská konstituce vpo
seldku není schopna zodpovědět na onu otázku: ,,Nedomníváme se, že by se něco vyřešilo tím, že by se za inten
cionalitu dosadila transcendence, jak navrhuje Heidegger. Tím by se pouze jedno homogenní pole nahradilo 
jiným. My však potřebujeme najít právě zlom v homogenitě, zlom, který odděluje subjektivní od nesubjektového 
a který vnáší na stranu smyslu cizost." Podle Aj vaze je právě nutné zrušit intencionální zaměření na předmětnost 
jako takovou, je třeba v poli zjevování najít to, co se vymyká sedimentované jednotě smyslu, je třeba se obrátit 
na ten rozměr přítomnosti, který narušuje tuto jednotu ... Ve stejném smyslu se tážeme i my zde, a to na půdě 
fotografického prostoru: a stejně i pro nás bude podstatné zaměřit se na to, co je na obraze ne-předmětné, 
v jistém smyslu neviditelné, v čem obraz není re-prezentací (předmětu). 
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usilováním o to, aby projasnila to, co se stahuje do sebe. Sebezahalenost bytí je původem to
ho, že se musíme vykonávat - a my se vykonáváme tak, že ek-sistujeme jakožto pohyb staros
ti, že se vztahujeme k sebezahalenosti bytí skrze více-dimenzionální překračování do světa 
Uednotlivých momentů časovosti), které teprve otevírá bytí, které teprve otevírá jeho ne
přítomnou dimenzi jako to, co je ve stínu implikovaném (neredukovatelnou) diferencí býva
losti (fakticity) a budoucnosti (rozvrhu), a věcí v naléhavosti před námi, co vyplývá z jejich 
sporu. Pokud tato naše interpretace platí, dá se říci, že "spor země a světa", temného a jasné
ho, je možný až na základě sporu různých momentů časovosti - protože teprve tento spor Ua
ko spor uvnitř toho, co je světlinou samou) umožňuje transcendendující pohnutost světliny 
jako takové, otevírá místo "stínu", které implikuje diference světel. 

Odhalování smyslu je tak responsivitou spíše než rozvrhem možností. Jak říká Patoč
ka: možnosti spíše nalézám než abych je tvořil. Odkrývání je vedeno specifickým dovolením 
ze strany jsoucna a Heidegger při popisu světa v Bytí a čase ještě nepopisuje dění onoho do
volování: svět jakožto to, v čem věci vyvstávají, je zde strukturní moment pobytu a není zprvu 
jasné, v jakém poměru je tato sféra jasného ke sféře zahalenosti a jakým způsobem mezi nimi 
probíhá vztahování. Dimenze země, která se stahuje do sebe, a "pře se" se světem, který se 
snaží vztyčit zemi do světla, tato dimenze v Bytí a čase ještě není vypracována, ačkoli je 
zřejmě již implikována pojetím pravdy jako odhalování (právě: skrytého). 

Načrtáváme zde toto schéma, týkající se vztahů momentů časovosti a sebezahalenosti 
bytí, v takové stručnosti a navzdory ní jen proto, abychom poukázali na jistý zde přítomný 
strukturní rys, který se, jak se domníváme, vyskytuje právě tak u Merleau-Pontyho a to 
v samém jádru jeho analýzy tělesnosti, v jeho popisech vztahů živoucího těla k "vertikalitě" 
bytí. Mezi momentem spíše časovým (u Heideggera) a spíše prostorovým (aniž tím bychom 
chtěli apriorně redukovat Merleau-Pontyho tělesnost na jistý druh prostorovosti či rozprostra
něnosti) je tak naznačena spojitoSt.125 

Jestliže základním rysem fenomenality je to, že fenomén otvírá vůči tomu, co fenomé
nem (v takové míře či vůbec) neníl26, pak je nasnadě dynamická fenomenologie, totiž zkou
mání právě mechanismů vztahů (a tedy přechodů, dění) mezi skrytým a neskrytým, čili gene
ze smyslu. 127 Problém světa kulturního a světa přirozeného tak může být traktován jako pro
blém vztahu smyslu sedimentovaného, založeného a smyslu vznikajícího, dějícího se (mož
nost geneze smyslu vůbec) - a právě obrazové médium musí v tomto kontextu mít také svoje 
vlastní místo - a právě po něm se zde tážeme. 

Dynamismus smyslu, ona "responsivita" jsou tedy podmíněny přítomností nezjevného, 
oním přesahováním do "sféry polojasného", a ještě dál, tam, kde se ztrácejí kontury smyslu. 
Jak se však k něčemu takovému vztahujeme, tedy jak je nám přístupné právě to, že zjevné je 
zjevností skrytého, jak se vztahujeme k hloubce bytí? Tato jednoduchá otázka si bezpochyby 
žádá komplexní odpověď, avšak my zde budeme vzhledem k zvolenému kontextu sledovat 
náčrt odpovědi, který Merleau-Ponty dává odkazem na tělo. Uveďme tedy výrok, který od
pověď přímo naznačuje: "ll faut donc reconnaí'tre sous le nom de regard, de main et en géné
ral de corps un systeme de systemes voué a l'inspection d'un monde, capable d'enjamber les 

125 Srv. např: M. Pětová: Prostor jako prostor (k) jednání: str. 243: ,,[Přestože Heidegger] zpočátku chápal pro
storovost i časovost jako rovnocenné, resp. souřadné charakteristiky bytí člověka, zabývá se dále již jen otázkou 
času a časovosti pobytu. Časovost má v jeho analýzách přednost, a to i významově-obsažnou." 

Stejně tak lze ovšem úvahám, které se zabývají čistě prostorem, namítnout: ,,[Úvahy o pohybu by muse
ly zahrnout] čas, bez něhož o pohybu ani prostoru mluvit nelze, bez něhož úvahy o tom, kde a u čeho jsem, resp. 
mohu být přítomen, nemají smysl. Přítomnost májak časový, tak prostorový význam." (Tamt., str. 248.) 
126 Srv. M. Heidegger: Zrození uměleckého díla, str. 81 
127 V tomto smyslu srv. např. rozlišení Rudolfa Berneta, (Fenomén a neviditelné, str. 29): "plochý versus gene
tický fenomén" 
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distances, de percer I' avenir percep-tif, de dessiner dans la platitude inconcevable de I' etre des 
creux et des reliefs, des distance s et des écarts, un sens ... ,,128 Tato věta pochází původně 
z projektu, od kterého Merleau-Ponty upustil (La prose du monde), avšak byla doslovně pře
vzata do jeho kratší a publikované verze (Nepřímá řeč a hlasy ticha). Uvádíme jí pro její ob
tížnost v originále - a právě proto, že se domníváme, že se zde na jednom místě k sobě pojí 
mnoho důležitých momentů najednou, které také budou později u Merleau-Pontyho podle 
toho rozvíjeny. Právě zde je zřejmý zdroj (metaforiky) Merleau-Pontyho pojmu "vertikální 
bytí", to jest bytí, které vystupuje "vertikálně", tj. "proti nám" a které zapadá směrem od nás 
do spletitosti vztahů ve skrytosti hloubky a dále do neurčita, místo aby leželo ploše rozpro
střeno před námi. To právě tzv. "nepatrné subjektivity,,129 jako je např. ruka nebo oko (po
hled) - jsou systémem, zasvěceným k prozkou-mávání světa, tzn. k "překlenování" vzdále
ností. Smysl slova enjamber se nevyčerpává pouze schopností těla nechat vzdálenost za se
bou, tedy se místně pohybovat ("překonávat" vzdálenosti), nýbrž, jak se alespoň domníváme, 
zde právě tak naznačuje schopnost těla "sklenovat dálky", to znamená spojovat je uvedením 
do vztahu v jednotu - tak jako most překlenuje údolí tím, že spojí dva srázy. Jen na základě 
rozevření jakéhosi prvotního "místa", které uvádí mne do vztahu k mému okolí (tedy 
k "dálkám"), je teprve možný pohyb ve smyslu lokomoce a tedy nějaké nechávání dálek za 
sebou. Jestliže se pohybuji odněkud někam, je třeba, abych toto "odtud" a "tam" nejprve byl 
schopen "překlenout" tak, že těmto termínům nějak pohromadě "rozumím", že jsou prostran
stvím mého bytí-ve-světě, že jsou mou krajinou. 130 Tato schopnost pronikat do "dálek" se také 
okamžitě ukazuje nejen ve svém prostorovém významu, ale právě tak v časovém, když Mer
leau-Ponty pokračuje tím, že tento systém systémů je zároveň schopen "pronikat do vněmové 
budoucnosti". Jakkoli se námi rozebíraná věta vyskytuje v kontextu malířství, slovo dessiner, 
které následuje po již zmíněných charakteristikách "mohutností těla", by podle našeho mínění 
nevydalo svůj plný smysl, kdybychom ho přeložili jako "kreslit". Slovo dessiner neznamená 
pouze kreslit v aktivním smyslu, ale je stejně tak jakýmsi druhem "přiléhání", "přilínání" či 
právě "odpovídání", které působí, že vystupují kontury. V tomto smyslu můžeme říci o ša
tech, že nechávají vystoupit kontury těla: "Vetement qui dessine les formes du corps." - oble
čení, které působí tak, že dtky němu vyvstávají kontury daného těla - které však jaksi "existuje 
před" tímto oblečením i se svými konturami, dosud však "skrytými" či nezjevnými, nenápad
nými. Tímto způsobem zachováváme tělu možnost být aktivním, avšak neprosazujeme záro
veň nutně, že by "črtalo" (svévolně) svůj smysl do jakési čisté plochy přírody. Tělo je aktivně 
pasivní systém, je odkrýváním kontur, které se zakládají na diferencích, existujících v jistém 
smyslu "nezávisle", avšak jsou tak právě: "nepochopitelnou plochostí bytí". (A tento pasivně
aktivní charakter kontaktu žijícího těla se světem, tzn. např. i pohledu, zde bezpochyby při
pomene "ohmatávání pohledem".l3l). Další z Merleau-Pontyho charakteristik živoucího těla 
tedy míní to, že tělo nějak "působí, že se v nepochopitelné plochosti bytí rýsují prohlubně a 
výstupky, pozadí a odchylky, smysl...". Ona "nepochopitelná plochost bytí" nabývá podle 

128 M. Merleau-Ponty: La prase du monde, str. 110; nebo Le langage indirect et les voix du silence in: Signes, str. 
107-108; (Oko a duch ajiné eseje, str. 78; český překlad O. Kuby uvádíme pro srovnání, avšak zdá se nám právě 
v tomto místě ne dostatečně precizní na to, abychom z něj mohli vycházet při interpretaci: "To, čemu říkáme 
pohled, ruka nebo obecněji tělo, je proto nutno považovat za soustavu soustav zasvěcenou prohlídce světa, 
schopnou překonat vzdálenost, proniknout vjemové budoucno, nakreslit v nepostižitelné plošnosti jsoucna vy
hloubeniny a reliéfy, vzdálenosti a mezery, určitý smysL .. " 
129 "petites subjectivités"; srv. M. Merleau-Ponty: Viditelné a neviditelné, str. 144 
130 Srv. R. Barbaras: Vnímání, str. 55: "Protože pociťování je přibližováním, tento odstup nicméně stejnou měrou 
zachovává. Přibližování není koincidence, ale přesouvání se k tomu, k čemu nelze dospět. Přibližovat se zname-
ná od-dalovat se, to jest vystupovat z oddálenosti: blízkost zachovává odstup, který překonává. [ ... J pociťování, 
jakožto spontánní pohybování, je rozestřením určitého odstupu, otevřením určité transcendence [ ... J" 
131 M. Merleau-Ponty, Viditelné a neviditlené, str. 88; str. 136: "protože se mi [ ... J každá zkušenost viditelného 
dává vždy v určitém kontextu pohybů mého pohledu, náleží to, co před sebou vidím, k dotýkání stejně jako ,tak
tilní kvality'" 
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Merleau-Pontyho vrchu právě v zapomínání, nazývá jí "tmou zapomenutí,,132 - je to totiž prá
vě desartikulace oněch vystupujících kontur. Smysl je zde tedy naopak to, co vystupuje - di
ferencuje se z krajiny indiferentnosti a tím zároveň vůči ní, takže vystupuje "plasticky".133 
Dvě dvojice "prohlubně a výstupky, pozadí a odchylky" pak ladí s touto Merleau-Pontyho 
metaforikou (a ve vněmovém poli to není jen metaforika) smyslu jako něčeho, co se diferen
cuje jakožto tvar (Gestalt) od pozadí; tvar se "vzdouvá smyslem" 134, jistá textura bytí se stává 
zpřítomňujícím určením zcela určité nepřítomnosti, kterou právě je Gestalt čili "osa" fenome
nalizace135

: jakési vnitřní žebroví této textury. 

Merleau-Ponty mluví o tom, že věc (např. kostka) v sobě shromažďuje "visibilia in
compossibles", či přesněji, že je osou či pilířem jejich "vycházení najevo". To znamená, že 
dívám-li se na věc z jedné perspektivy, nutně je mi zakryta druhá strana (jiná perspektiva). 
Věc před sebou nemohu pozitivně rozestřít, protože se nevyčerpává přítomností: prostorová 
viditelná věc se jeví nutně jako i neviditelná, mezi jejími "inkomposibilními" jevy panuje 
vztah exkluzivity. Můžeme zde již odkázat na analýzu vněmového pole, kterou jsme načrtli 
výše: tam šlo o exkluzivitu uvnitř vněmového pole, kde horizont je stále ještě nějakým způso
bem viditelný. Tento charakter jevení ve vnímání, jak již bylo naznačeno, znamená, že věc má 
hloubku, že se nedává jako ona sama již jedné jediné perspektivě, která by ji chtěla totalizo
vat, tzn. že se nutně vymyká pohledu resp. "myšlení z nadhledu" (pensée de survol)136, že ji 
nelze myslet jako nějaké ploché jsoucí. Každá perspektiva věci tak musí být zároveň i vědo
mím toho, co je jejím úhlem pohledu vyloučeno, co je odsunuto do neviditelna: aby vyvstal 
její smysl. Bytí viditelného jsoucího nelze redukovat na (pozitivní) přítomnost, protože její 
přední strana skrývá své další bytí a tímto skrýváním je zároveň jeho stopou, odkazuje 
k němu. 137 Jak je však tato spolupřítomnost druhé strany, neviditelného, možná - jak se nám 
otevírá? 

Ony "prohlubně a výstupky" jsou právě základními artikulacemi "vertikálního bytí", 
kdy fenomén je původně viditelnem neviditelna. Toto neviditelno je pak u smyslově vníma
telných věcí (zdánlivě paradoxně) "přesně určeno" "stylem" své fenomenalizace, který pořá
dá jednotlivá viditelna. Je-li bytí tohoto charakteru, jakým způsobem to mé tělo činí, že je 
může "hmatat" pohledem i rukama? Je nějak koextenzivní s tím, co se najednou zjevuje i 
skrývá, stahuje do sebe: mé tělo je součástí tělesnosti světa, tělesnost světa a tělesnost má jsou 
dvě polarity jedné dimenze. 

Držím-li před sebou v ruce kostku, vidím jí z přední strany a zároveň jí mezi sebou 
drží můj palec a můj ukazovák. Mohu se ptát, která z těchto přítomností je "ta pravá", ta "po-

132 Srv. tamt. 202 
133 Srv. tamt. 129:"i samo vidění a myšlení jsou, jak se říká, ,strukturovány na způsob jazyka' [J. Lacan), jsou 
artikulací avant la lettre, vyjevováním něčeho tam, kde nebylo nic anebo kde bylo něco jiného" 
134 Srv. tamt. 153: "idea světla či hudební myšlenka podkládají světla a zvuky, jsou jejich druhou stranou čili 
hloubkou. Jejich tělesná textura nám zpřítomňuje to, co v tělesnosti chybí; je to brázda, jež se magicky črtá před 
našima očima, aniž by tu byl někdo, kdo by ji rýsoval, určitá vyhloubenina [creux], určitý vnitřek, určitá nepří
tomnost, zápornost, která však není ničím, poněvadž je velice přesně vymezena těmito pěti notami, mezi nimiž 
se ustavuje, tímto druhem smyslových věcí, které nazýváme světly." Merleau-Ponty zde mluví o uměleckém 
výrazu, avšak je zřejmé, že zde není rozdíl mezi logem bytí a logem výrazového aktu: Merleau-Ponty také ve 
shodě s tím říká, že každé užití těla je primordiální výrazový (expressif) akt a že "ontologický reliéť' je primor
diální výraz (expression). (Srv. Signes, str. 108) 
135 Srv. M. Merleau-Ponty, Viditelné a neviditelné, str. 210: "organizace do hloubky, [to jest] profil [relief)" ; 
tamt: ,,[Gestalt je] princip distribuce, osa systému ekvivalencí, ono Etwas, jehož manifestací jsou dílčí fenomé
ny." 
136 Srv. tamt, str. 150: "mé vidění nepozoruje objekty z nadhledu [survol], není to nějaké bytí, jež by bylo cele 
věděním, protože má i svou bezvládnost a své vazby." 
137 Srv. K. Helda (cit. dílo, str. 9) který cituje Heideggera, Dopis o humanismu (nakl. Ježek, 2000), str. 48: ,,[ ... J 
to, čím je něco ve svém bytí, se nevyčerpává v jeho předmětnosti" 
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zitivní"? Můj zrakový vněm, pocit mého palce, pocit mého ukazováku? Žádná z nich se "ne
shoduje" dokonale s druhou: jsou exkluzivní a v jediné přítomnosti "bez "stínu" - inkom
posibilní. Všechny dávají předmět jinak a přesto ho všechny dávají. Předmět se mi otevírá 
skutečně jako on až jako jednota těchto inkomposibilních přítomností (tzn. jako Gestalt, jejich 
neviditelná osa), pocházejících od "malých subjektivit", jichž je mé tělo plné, - jeho bytí se 
vertikalizuje a "vzdouvá" smyslem až když je otevřený skrze různé přítomnosti, které jsou 
nicméně každá stejně tak platná, avšak všechny vůči předmětu stejně tak "špatně vidoucí", 
protože předmět je pro ně bez hloubky, pouhá jednorozměrná přítomnost. Jsou ploché, jsou to 
"jen obrazy", nikoli "věc" samotná, jak říká Merleau-Ponty.138 (Ačkoli přísně vzato nikdy 
nejsou samotné a tedy mluvit o nich "zvlášť" je zavádějící.) 

Monokulární pohledy, jakožto pouhé odchylky (écarts), jsou vůči skutečnému světu 
jen "jevy", "přeludy" (apparences, phantomes)139, diference v mé krajině, v mně otevřeném 
poli diferencí 140, jakási zřasení na látce tělesnosti. Odchylka má pramálo smyslu bez ostat
ních, vůči kterým se teprve může diferencovat jako to, čím sama je: vertikální bytí se otevírá 
až právě přes odchylky na jeho "těle" samotném. 141 Jestliže "malé subjektivity" jsou zdrojem 
odchylek v tomto smyslu, neměly by valný význam bez ostatních, teprve s nimi by mohly 
nechat vystoupit diferenci či odchylku tvar-pozadí ve smyslu vertikálního bytí. Tyto odchylky 
jedna druhou jednoduše neruší, jsou dohromady pravdou věci 142, a dokud je mezi nimi rever
zibilita' pak si jsou obě vzájemně pravdou. 

Moje levá ruka se může dotýkat té pravé jako objektu143
, mohu vidět své tělo: mé po

ciťovatelné tělo je pro mé pociťující tělo "objektem". Každá "nepatrná subjektivita" mého 
pociťujícího těla je jistou přítomností, jistým pociťováním, které má s ostatními subjektivita
mi mého těla stejný předmět způsobem, který je jen nesnadno pochopitelný. "Petites subjecti
vités" nejsou snad "zmenšeninami" velké subjektivity (mého "vědomí"), nýbrž jsou spíše ně
co jako "zárodky" subjektivity, jednotlivá (ač jako zcela jednotlivá nemyslitelná), jen potem
nělá či polojasná procitnutí, jejichž telos je má otevřenost vůči světu a prostor, který nejvlast
něji obývají, je jas živého vědomí. Nejsou to počitky, nýbrž jakési "paprsky světa", jak Mer
leau-Ponty říká. 144 Jejich vztah je "jen obtížně pochopitelný", poněvadž každá tato malá sub
jektivita již otevírá ke světu Oedním okem mohu vidět). Merleau-Ponty zdůrazňuje to, že tyto 
subjektivity se nespojují "syntézou v jednotu vědomí", a tedy "velká přítomnost" není synté
zou jinak disparátních počitků, protože tyto přítomnosti vždy již koexistují a kříží se na zákla
dě toho, že jsou otevřeností vůči jednomu společnému světu. Jejich jednota je dána prerefle
xivní jednotou mého těla a jednotou světa, tedy živlem bytí samotným: tělesností, chair. Do
hromady spolu "objímají" to, čeho přítomnost mi otevírají. Tyto jednotlivé světy jednotlivých 
malých pociťování nejsou prostě vedle sebe, nýbrž jsou jeden vůči druhému otevřeny, tzn. že 
je možné zkušenost jednoho konvertovat do zkušenosti druhého Oe mezi nimi "reverzibili-

138 Srv. M. Merleau-Ponty, Viditelné a neviditelné: str. 18-19 "Monokulární obrazy nejsou ve stejném smyslu, 
v němž jest věc vnímaná dvěma očima. Monokulární obrazy jsou přeludy, věc sama je skutečnost, v prvním 
případě jde o cosi před-věcného a teprve v druhém je věc věcí: přeludy mizí, jakmile přejdeme k normálnímu 
vidění, zapadají do věci, jež je jejich pravdou v plném světle."(Podtrháváme) Je třeba si všimnout, že Merleau
Ponty říká, že jednotlivé monokulární pohledy jsou obrazy, zatímco vnímáme-Ii skutečně a živě věc, je zde něco, 
co se vyznačuje "hutností", kterou obrazy nemají. 
139 Srv. M. Merleau-Ponty, Viditelné a neviditelné: str. 18-19, 21 
140 Srv. tamt., 157 
141 Srv. Ferdinand de Saussure: "v jazyce jsou jen diference"; Jak známo, Merleau-Ponty ze Saussura vychází ve 
své teorii jazyka a vněmový svět považuje za týž problém: jazyk a svět mají stejnou strukturu, jsou to krajiny 
diferencí. 
142 Srv. M. Merleau-Ponty, Viditelné a neviditelné, str. 19, že "věc je pravdou jednotlivých momokulárních po
hledů" 
143 Srv. tamt. str. 144 
144 Srv. např. str. 50, 118; 222: ,,vnímání je zprvu ne-vnímáním věcí, nýbrž vnímáním živlů (voda, vzduch ... ), 
paprsků, vyzařovaných světem, věcí, jež jsou dimenzemi, světy;" 
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ta,,)145. Světy jednotlivých nepatrných subjektivit se navzájem obklopují a přecházejí jeden do 
druhého146, což je tedy možné právě proto, že jako jednotlivé jsou již vědomím jednoho světa, 
jeho odchylkami, paprsky, přičemž tento svět je místo komposibility jednotlivých přítomnos
tí, jevů, perspektiv, je osou či proměnlivým systémem os všeho dění fenomenality. 

Jestliže tedy každé ono nepatrné pociťování, každá ta odchylka (écart) či jev (appa
rence) světa, které máme díky každé z vnímajících částí našeho těla, je nějak pro sebe, impli
kuje to diferenci jejich přítomností a tedy více-rozměrnost (velké) přítomnosti, tedy její ote
vřenost. 147 "Stín" těchto jednotlivých "světel" se nám tak ukazuje jako otevřenost ve smyslu 
ne-konečnosti, neohraničenosti. Místo, kde se jednotlivé přítomnosti protínají a kříží148 ("sho
dují jakožto diference") vytváří jasný region, který však ustupuje do polojasného, jak se jed
notlivé přítomnosti rozcházejí do jim vlastních směrů, které nesdílejí s ostatními. Domníváme 
se, že právě toto Merleau-Ponty míní, když uvádí: "transcendence je identita v diferenci".149 
Každá z těchto přítomností tedy přesahuje toto místo křížení, každá je i něčím víc. To, co 
svým světlem otevírá jedna "nepatrná subjektivita" je ve stínu světla druhé. Mezi jednotlivý
mi malými přítomnostmi panuje - právě proto, že se odehrávají v živlu tělesnosti (sebe
skrývajícího Bytí a koextenzivně v mé tělesnosti) - jistý druh exkluzivity, poněvadž každá 
tato přítomnost je "pravdou", tzn. jistou (byť jen napůl k sobě procitlou) otevřeností vůči svě
tu150, avšak každá mimo to, že se s ostatními kříží v onom nejjasnějším místě otevřenosti, je 
zároveň i překročením tohoto jasného místa a tedy tím, co zde nazýváme světlem" ve stínu" 
všech ostatních světel. Jelikož má otevřenost vůči světu je koexistencí všech těchto nepatrných 
pociťování, žádné z nich nelze z principu vyloučit a vyškrtnout či definitivně redukovat ve 
prospěch jiného. Jejich koexistování, jak je zřejmé, je však koexistování vzájemného vylučo
vání, vytlačování, popírání: mezi nimi je, jak se domníváme, spor ve smyslu simultánní in
komposibility: to je význam, kterým toto slovo připomene Heideggerovo Zrození uměleckého 
díla, kde země a svět vedou spor ve vzájemném spřažení, jakožto neoddělitelné jeden od dru
hého. Charakter "nepatrných subjektivit" v sobě chová cosi z významnosti země a světa, jeli
kož jedna jsou pro druhou horizontem. Jejich vztah je vztahem "exkluzivity" aniž by zároveň 
jedna přítomnost jakožto stín té druhé přestala být nějak vztahem k její pravdi51

, protože 
pravda je právě osou jejich křížení, místem jejich komposibility.152 Mezi jednotlivými nepatr
nými přítomnostmi nepanuje jen shoda, ale i podstatné napětí různosti smyslu těchto přítom
ností - napětí smyslu, které je, právě proto, že je vlastní dimenzí bytí a zkušenosti o něm, ne-

145 Srv. tamt. str. 136-7: křížení dvou plánů (taktilního a vizuálního), které se navzájem nekryjí a přesto otevírají 
k témuž 
146 Srv. tamt. 144 
147 Co se týče interpretace otevřenosti smyslu jakožto něčeho, co odpovídá více-perspektivnosti fenomenality 
bytí (že jde o jejich vzájemnou implikaci) - jedná se spíše o naší interpretaci, nikoli již o explicitní Merleau
Pontyho výklady. 
148 Představa křížení vyplývá podle nás již ze "vzájemného obklopování"; srv. k tomu M. Merleau-Ponty, Vidi
telné a neviditelné str. 144: pojem synergie (v mém orgranismu i mezi organismy); 

Srv. dále: tamt. str. 24: svět je "místem komposibility perspektiva věcí"; jelikož křížení nepatrných 
subjektivit je právě místo komposibility, jsou malé subjektivity otevřeností pro svět. Místo, "kde" se malé sub
jektivity kříží, je místo, které toto křížení vůbec dovoluje a z něhož ona polymorfnost vlastně tryská: svět. Adhe
rence k němu, tedy ohmatávání je pak: kříženÍ. 

Srv. tamt. str. 200: "přítomnost sama není absolutní koincidencí bez transcendence, dokonce ani 
v Urerlebnis není zahrnuta nějaká naprostá koincidence, nýbrž koincidence částečná, protože k ní patří i horizon
ty a bez nich by nebyla". Tato částečná koincidence je podle naší interpretace místo křížení, které je obklopeno 
horizontovou aurou překračování. 
149 Tamt. str. 229 
ISO Merleau-Ponty to nazývá "paprskem světa", "kusem textury" světa, "zřasením", jediným "quale", diferencÍ. .. 
151 Srv. M. Merleau-Ponty, Viditelné a neviditelné, str. 19, že "věc je pravdou jednotlivých momokulárních po
hledů" 
152 Srv. tamt., str. 230: Realita (a tedy pravda) je mezi jednotlivými pohledy s jejich vzájemnými laterálními im
plikacemi, mimo tyto pohledy, nikoli za nimi. 
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redukovatelné. Tyto "kraje" světliny, do kterých zasahují jednotlivé přítomnosti jakožto pře
sahující perspektivy ostatních, tedy nelze eliminovat, aniž by to neznamenalo vprostřed ote
vřenosti bytí vztyčit právě jisté uzavření se mu. 153 

Toto napětí znamená, že každá přítomnost nějak polojasně otevírá jsoucí, ale s dru
hými "se shodne jen jakožto lišící se" a jisté jejich směry tedy nutně vystoupí z oblasti jejich 
vzájemného zkřížení, čili obě jsou jedna druhou zatlačovány do horizontu. Pole pociťování 
má ztemnělé kraje, není jen jasnou přítomností.154 

To, že naše otevřenost pro svět a bytí nemůže být definována jako prosté vědomí 
předmětu na způsob koincidence, se tedy vyjasňuje, uvědomíme-li si právě to, že tato otevře
nost sama má polymorfní rozměr tělesnosti, že mezi ní a světem je "homologie" - "mluví 
stejnou řečí", což vyplývá i z Merleau-Pontyho akcentace "zrcadlení" mne a věcí: jakožto 
vidoucí jsem viděn věcmi. Tělesnost světa či bytí se vyznačuje oním "paradoxem", že jeho 
viditelnost je "rozptýlená" a člověk této "rozptýlenosti", tomuto (vzájemnému) "bytí vně se
be", pouze odpovídá155 tím, že ji objímá a tím soustřed'uje. 156 Má otevřenost pro svět a pří
tomnost věcí pro mne totiž vůbec není řádu před-stavy (Vor-stellung): vůbec není přede mnou 
a oddělená, od-dálená157 ode mne přesně určenou distancí, která by mi dovolila na tuto pří
tomnost pohlížet jako na celek, která by mi dovolila obsáhnout jí pohledem a nahlížením jí 
učinit zcela transparentním jsoucnem, které by se přede mnou rozvinulo jakožto nic než pozi
tivní bytí. Nikoli: nejsem to jen já, kdo objímá věci pohledem: to zároveň vždy také svět ob
jímá mne a obklopuje mne, já jsem ve světě, já a svět proti sobě nestojíme jako dvě pozitivní 
jsoucna. 

Fakt, že má otevřenost se děje po způsobu křížení mnoha rozdílných plánů (plánu tak
tilního, vizuálního, ale i dvou plánů monokulárních, dvou plánů taktilních atd., ale dokonce i 
plánu mého světa a světa druhého ... ) však chápeme jakožto Merleau-Pontyho načrtnutí obec
ného způsobu, jakým se děje fenomenalita světa našeho života. Jednotlivé přítomnosti jsou 
vzájemně "exkluzivní" a v tomto smyslu jsou vůči sobě navzájem a všechny dohromady 
v jakémsi sepjetí, "bránou" otevřenosti přítomnosti, zdrojem nejen jasné a blízké přítomnosti, 
nýbrž i latentní či zastíněné přítomnosti (dálky v blízkosti). "Velká přítomnost" je tak jistá 
kom-pozice inkomposibilních "malých přítomností": modelace ontologického reliéfu. Chi as
ma perspektiv či přítomností se však netýká jen těla: týká se tělesnosti obecně. Myslet smysl 
jako něco pozitivního, poznání jako vor-stellen, je tak podle Merleau-Pontyho výkladu nepo
chopení nejen těla, ale celého živlu bytí (tělesnosti) - a tím i všech výrazových aktů, samo
zřejmě včetně řeči - a stejně tak obrazu. Živoucí výrazový akt je pro Merleau-Pontyho "vý
zkumem neviditelna", tedy jistým odpovídáním vertikálnímu bytí. 

153 Domníváme se, že se zde můžeme odkázat na Heideggerovo popisy polarity eksistence-insistence přinejmen
ším z textu O pravdě a bytí (Vom Wesen der Wahrheit). Vystavit se otevřenosti právě znamená vystavit se ne
ohraničenosti a nedisponibilizovatelnosti bytí; redukce reliéfu na systém do sebe zapadajících plochých přítom
ností pak nutně znamená tuto ne-konečnost odříznout. 
154 Srv. M. Merleau-Ponty, Viditelné a neviditelné, str. 296: to, co připravuje naše vidění jsou právě tyto kraje: 
"To, co [vědomí] nevidí, je právě to, co v něm připravuje vidění toho ostatního ... "; vědomí si není krajů vědo
mo, jsou to oblasti mimo střed jeho pozornosti, a jsou tu právě proto, aby umožnily příchod nějaké textury bytí 
do středu pozornosti. 
155 Téma "responsivity" zřejmě také souvisí s tématem "víru", tedy právě jakéhosi dějícího se horizontu: dyna
mická fenomenalita. Srv. M. Merleau-Ponty, Viditelné a neviditelné str. 213: "Pregnance je to, co ve viditelnu 
ode mne vyžaduje přesné zaměření, definuje přesnost. Mé tělo je poslušno pregnance, , odpovídá jí', je to, co k ní 
přesahuje, je to tělesnost odpovídající tělesnosti."; srv. také např. J. Patočka: Prostor a jeho problematika, str. 
17:já je "odpovídající, poněvadž oslovené"; str. 18: prastrukturajá-ty-ono je praforma každé zkušenosti: "Zákon 
osobního zájmena je prazákladem zkušenost, která se tak ukazuje nikoli metaforicky, nýbrž v podstatě oslove
ním. Já-ty jsou původní formy blízkosti; ono je forma vzdalování či dálky." 
156 Srv. M. Merleau-Ponty, Viditelné a neviditelné, str. 139 
157 Tak jako to jsou až ultra-věci, čistě vizuální entity jako hvězdy a pod. Viz. výklad výše. 
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Je to tedy již "tloušťkou" (épaisseur) či hloubkou, tělesným rozměrem mého těla, že já 
a svět se objímáme. Není to nutně až mým pohybem a změnami perspektiv (i když to se vždy 
již děje): je to již tělesným rozměrem mého těla, jenž "je z látky tělesnosti", že mé "nepatrné 
subjektivity" jako svazek "malých přítomností", vyústění mně do světa a světa do mně, objí
mají předmět, což znamená, že se mé setkání s ním se děje tak, že se mu otevírám se z "více 
perspektiv" simultánně. Je to tato koexistence různých perspektiv vůči témuž, má polymorfní 
otevřenost vůči polymorfnímu bytí, která právě jest mým vědomím, a to ,Ještě před tím", než 
bychom tematizovali časovost mého vědomí světa a pohyb mého těla v prostoru. Mluvit o 
tomto "ještě předtím" by samozřejmě byla nepatřičná abstrakce, avšak tuto "mnoho
perspektivnost" mého těla je třeba, jak se zdá, uznat jako stálý rozměr mého kontaktu se svě
tem, vyplývající z tělesnosti, tzn. z oné dimenze, která je rozměrem bytí. 

Tento rozměr se v dalším, jak se alespoň zdá, také ukáže jako v jistých ohledech vý
značný a hodný našeho zájmu (nejen) pro účely této práce. Protože otevírám-li se tedy bytí, 
má toto mé otevření nutně charakter ne-jednoznačnosti, mnoho-perspektivosti: otevřenost zde 
tedy znamená právě tak jisté "nechávání se oslovit", "pobývání u", jako to stejnou měrou 
znamená ne-konečnost, ne-ohraničenost 158 , přecházení do ne-určita, ne-rozlišena toho, co mne 
v tomto otevírání oslovuje (horizont přítomnosti, díky němuž vystupuje smysl, se ztrácí 
v neurčitu) - avšak tím je vždy zároveň příslibem dalšího zjevování. Netýká se to tedy jen 
tělesné zkušenosti, ale veškeré zkušenosti. Je to princip vertikálního bytí a platí jak pro činnou 
mluvu, tak pro obrazový výraz, který "činí viditelným" tím, že se nechává oslovit "mlčenli
vým logem" vertikálního bytí a dělá z něj logos pronášející jistý výraz. Mezi mou tělesnou 
otevřeností pro svět a otevřeností symbolickou je vztah homologie, což tedy znamená, že jak 
v jazyce či obecněji při symbolizování, tak v primordiální tělesné zkušenosti se pohybujeme 
v tomtéž živlu: v živlu chair, v živlu sebe-skrývajícího, vertikálního bytí. 

Právě umělecké dílo je nějakým způsobem zcela zvláštní "koexistencí perspektiv" 
v tomto smyslu a tím přesahováním do hloubky vertikálního bytí - jestliže je tedy právě od
povídáním tomu, co z jeho hloubky přichází. Dílo vytváří sobě vlastní "exaktní metodou" ne
viditelné tím, že modeluje jistou texturu bytí, že ji podrobuje "koherentní deformaci", že vy
tváří jistý "systém ekvivalencí" v diferenčním poli díla, jistý specifický styl zjevování: toto 
ustavení jistého stylu se zde nyní tedy pokoušíme interpretovat právě jako ono modelování 
kom-pozice inkomposibilií, jako jisté zasazení zcela přesně zvolených "přítomností" (textur 
bytí, "quale", paprsků světa atd.) do různých horizontů, vytvarování jisté myšlenky 
v pociťovatelné látce. Tyto jednotlivé "přítomnosti" nazýváme "inkomposibi1ní" proto, že 
jedna pro druhou jsou stínem, avšak přesto simultánně koexistují v rámci "amalgámu,,159 díla, 
jež je místem komposibility perspektiv, které vytvářejí jako celek specifické napětí smyslu, 
avšak které pracují všechny ve prospěch jednoho Etwas, jak říká Merleau-Ponty - jedné myš
lenky, jednoho tématu. Tím jsou však zároveň modelací, stylem světa jako takového a tedy 
"emblémem Bytí" vůbec. 160 

Co je podstatné na této kompozici, je, že modeluje a do sebe zaklesává takové per
spektivy, které by spolu pro nás normálně netvořily jednotu: toto jejich uspořádání (toto jejich 

158 Srv. M. Merleau-Ponty, Viditelné a neviditelné, 175: nekonečno: pokusy demonstrovat nekonečno o něm 
mluví jako o něčem poziti vním: "Ovšem takto se nekonečnu spíše vyhýbáme, než abychom je poznávali - Je to 
ztuhlé nekonečno, které má myšlení ve své moci přinejmenším potud, že je schopno je dokázat. - To nemůže být 
pravé nekonečno: nekonečno musí být to, co nás přesahuje; nekonečno příslušné k Offenheit, a nikoli 
k Unendlichkeit - Nekonečno světa našeho života (Lebenswelt), a nikoli nekonečno idealizace." 
159 Výraz M. Jankoviče, který se nám zdá vhodně pojmenovávat sepjetí různorodých složek, které zde nazýváme 
"přítomnosti", poněvadž jsou vždy tím, co je intenzivně "zde", bezprostředně na nás z výrazového aktu působící 
- ať už to je něco tak zdánlivě málo "bezprostředně přítomné", jako je jazykový význam. 
160 Srv. M. Merleau-Ponty: Viditelné a neviditelné, str. 273: zde Merleau-Ponty dokonce říká, že vše jsoucí lze 
akcentovat jako emblém bytí. 
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vzájemné zastiňování a osvětlování) vytváří nové neviditelné, resp. jinak odhaluje jeho smysl, 
otevírá hloubku, uvádí nás k takovému smyslu, který by pro nás dosud nebyl myslitelný: chy
běl nám tento "smysl skutečnosti", ten je však přístupný jedině přes výraz, čili modelovaný 
reliéf přítomnosti, který by tento smysl přesným způsobem činil přítomným v jeho transcen
denci, hloubce, ne-přítomnosti. 161 

Tuto "kom-pozici", toto uspořádání je však podle našeho názoru třeba nazvat právě 
uspořádáním topologického významu - topologickým prostorem, jak jsme o něm mluvili výše 
a to takovým, který se vztahuje k bytí jakožto vertikálnímu. 

TOPOLOGICKÝ PROSTOR FOTOGRAFICKÉHO OBRAZU 

Uveďme zde nejdříve citát Merleau-Pontyho, který nám bude sloužit jako motto při 
chápání fotografie: "Setkáváme se s [topologickým prostorem] nejen v rovině fyzického svě
ta, nýbrž je to znovu to, co ustavuje život, a vposled zakládá i živelný princip logu.,,162 Zásad
ní cíl našeho tázání je tedy fotografický obraz ve svých možnostech navracet se k tomuto ži
velnému logu, topologickému prostoru. 

Svět jako pole vyjevování je nadán vertikálním rozměrem, který se liší od vertikálního 
rozměru obrazu. Responsivita vertikalitě světa jako sebe-zpřítomňující transcendenci se vy
značuje tím, že pravidlo hry vztahování přítomného a nepřítomného se neustále mění, vynořu
je se z transcendence a to se nemůže dít jinak, než že součástí přítomnosti je nějak i pole, kte
ré stojí v pozadí a ze kterého vystupuje to, čemu odpovídáme. Na obraze je pravidlo hry 
vztahů přítomné-nepřítomné fixované, ačkoli nemusí být vždy stejnou měrou zřejmé, není zde 
žádné pole, které by umožňovalo změnu hry. V tom případě však záleží na pravidle hry, které 
je fixováno: jestli uvádí předpokládaný horizont do napětí se systémem obrazu (v díle), a nebo 
jestli je konformní našim očekáváním. (Jestliže také předpokládám, že perspektivní projekce 
je "pravdivá" a "objektivně" mi dává předmět, je to součástí mého horizontu rozumění. .. ) 

V návaznosti na toto můžeme položit otázku, jak je tomu tedy s automatickým obra
zem, umožňuje-li tedy výraz bez toho, aby byl vydobýván nějaký svébytný systém ekvivalen
cí. Jsou všechny fotografie stejné, znamenají totéž, jsou-li všechny konformní jednomu pravi
dlu projekce? Nebo podle Flussera: odkazují všechny fotografie svým smyslem pouze dovnitř 
fotoaparátu, který je přeci zodpovědný za to, jak se co zobrazuje na fotografii -? 

Jak je zřejmé z předchozího výkladu žitého prostoru v kontrastu k prostoru projekto
vanému, popisem perspektivní projekce fotografického obrazu ještě neodpovídáme na otázku 
po prostoru obrazu - nýbrž pouze na otázku po obrazu prostoru. Obraz zde nějak interpretuje 
žitý prostor Ge produktem jisté interpretace prostoru, její propagací): jaký je však prostor ob
razu samotného? Je místně uspořádaný, topologický a nikoli Gen) eukleidovský, resp. promít
nutý (tzn. řízený pravidlem projekce) - a to právě na základě toho, že je to pro nás prostor 
žitý, prostor, do kterého se "vžíváme". 

Ptáme-li se na žitý prostor obrazu, musíme přejít od prostru zobrazených věcí, který je 
perspektivní projekcí eukleidovského prostoru, do prostoru živelného, topologického, který 
není obraz do plochy promítnutých trojrozměrných věcí,163 nýbrž prostorem soumeznosti ho
rizontů smyslu toho, co je pomocí projekce prezentováno: prostor žitý je prostor vnímání a 
rozumění (nikoli projekce). Tento prostor se však ustavuje pouze tehdy je-li vydobyt v poli 

161 Opět spatřujeme paralelu s pojetím Heideggerovým: srv. Zrození uměleckého díla, kdy se "tvar díla" děje 
ustrojením země. 
162 Srv. M. Merleau-Ponty, Viditelné a neviditelné, str. 215 
163 Srv. v poznámce výše odkaz na text M. Ajvaze: ptáme-li se po "cizosti" prostoru, je třeba najít zlom v homo
genním poli sedimentovaného smyslu, je třeba myslet tam, kde se předmětnost a identita předmětů rozmývá ... 
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vymezeném rámem: prostor projekce eukleidovského prostoru mizí za jakýmsi prostorem 
v prostoru, prostorem na druhou (tak jako každý výrazový akt nechává zmizet jazyk, který ho 
prostředkuje): není zde zejména to, co je od-dáleno reprezentující reprodukcí, nýbrž toto zde 
slouží jako textura, která zpřítomňuje jistý celkový význam, který sám je v "dálce", nikoli 
viditelný někde na fotografii. 

Jednotlivá místa ve fotografickém prostoru mají svůj horizont, svojí auru, jak říká 
Merleau-Ponty: "vyzařují" kolem sebe. Jde nyní o jejich us&ořádání: toto uspořádání míst, 
topoi, v rámci topologického pole, je mimo princip projekce 64. Projekce projektuje povrchy 
věcí, avšak věci samy jsou právě tím, co se jakožto region polymorfního bytí nenechá spoutat 
do jedné perspektivy (věci jsou nadané hloubkou a opacitou, jsou to pregnance) a samy kolem 
sebe vyzařují možnosti perspektiv jiných a tyto jejich horizonty možností se mezi nimi spléta
jí a nechávají do přítomna pronikat pohled neviditelného. Právě toto uspořádání míst, pro
středkovaných formálně-materiálně projekcí, je podle našeho názoru tvůrčí materiál fotogra
fie. 

(Jediný perspektivní fotografický obraz je do značné míry obrán o možnost uspořádání 
svého pole: nemůže ho prostě jednoduše stvořit, jako se tomu děje na plátně, musí toto uspo
řádání vždy nějak nalézat, musí ho hledat a snad na něj i čekat a možná proto je to také těžké 
takový prostor uspořádat. V tomto momentě právě také lze vidět moment vydobývání smyslu, 
oné "osy" či "pravidla hry", jak jme o nich mluvili výše. Vydobývá-li obraz svůj vlastní vý
raz, nepreexistuje pro něj nic jiného, než jeho materiál: všeobecná a tudíž zatím beztvará pro
jekce ontologického reliéfu.) 

Projekce, jakmile se zautomatizuje, "se vyhýbá" celku, oné ose fenomenalizace, jejíž 
přítomnost je jinak nutná k symbolickému vyjádření, tzn. výrazovému aktu: tento systém vy
tváří obraz, tedy "komunikační znak", aniž by (tím nutně) bylo dáno něco nového, co má být 
komunikováno. Výsek z ontologického reliéfu ještě není symbol bytí, symbol onoho stylu, 
myšlenka, osa. K tomu musí být onen výsek velmi přesně uspořádán: musí být kompozicí, 
která je výrazem jistého Gestalt. 

Zatarasení "haptického" vertikálního světa nespočívá co se týče fotografie pouze 
v charakteru, jakým perspektivní projekce přepisuje prostor: spočívá ve fragmentarizaci světa, 
jeho přeplnění re-produkovaným jsoucím. To znamená, že teprve jednotný systém piktoriál
ního zobrazování prostoru umožňuje fenomén masivní reprodukce a tím stvoření jakéhosi 
univerza pozitivních jsoucen, zbavených vertikality, tedy otevřenosti, tedy pregnance smyslu: 
tento jednotný systém, aplikovatelný na cokoli, vytváří dojem "přítomnosti věci samé", dojem 
objektivní reprezentace skutečného. 

Musíme tedy proti Flusserovi říci, že fotografie neobsahuje sedimentovaný smysl pro
to, že by byl v programu aparátu, nýbrž proto, že projekce prostoru sama o sobě žádný vý
znam nemá, že tedy jen zmnožuje již jsoucí, že zmnožuje přítomnost významů, které jsou již 
známé. Jestliže je totiž fotografie reproduktivní projekce, nevytváří žádný nový smysl, než 
ten, který přisuzujeme zobrazenému. Smysl zde nemá zobrazení, čili tvar obrazu - perspek
tivní projekce je považovaná za "pravdivou", či "realistickou", dávající "objekt sám" - nýbrž 
zobrazené, čili tvar věci. Obraz vždy v nějakém smyslu předpokládá jemu "transcendentní 
horizont smyslu" a uspořádání obrazu je vždy vztahem k tomuto horizontu: avšak může být 
jeho "koherentní deformací" a nebo spíše jeho "ilustrací", kdy žádná de-formace nenastává a 
jediné, co je vidět jsou zobrazené věci. O těchto věcech lze říci, že jsou "ploché", nikoli je
nom proto, že jsou na obraze, ale proto, že jsou vyvázány z krajiny, která by mohla ukazovat 

164 J. Patočka: Tělo, společenství, jazyk, svět, str. 26 "Newtonovský prostor má být sousedstvím bodových ele
mentů k sobě naprosto indiferentních, kontinuální koherentní souvislost." Orientace však předpokládá osobní 
sféru, první osobu. 
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k jistému "způsobu bytí" tak, že by byla oním zcela jedinečným neviditelnem tohoto viditel
na. 

Perspektivní projekce ruší transcendenci otevřeného pole: vše zjasňuje, vše zpozitiv
ňuje: jedině tedy zavedením "trhlin" do této masy pozitivnosti, zavedením "zlomů" do homo
genního pole smyslu je možné se dostat v jistém smyslu k otevřenému poli, k vertikálnímu 
bytí, resp. způsobit, že známé vyvstane jiným způsobem, na základě "výdutě", neviditelného, 
jehož se stane stopou. 165 Trhliny jsou možné jedině jako (právě: topologicky:) kraje těch pozi
tivní tvarů, jsou to "místa", kde do sebe vzájemně zasahují, kde se jednotlivá pozitiva jakožto 
tvary (s "aurou" předpokládaného horizontu) překrývají a kříží takovým způsobem, že ruší 
jeden druhému jeho pozitivitu. To co je zde před námi jakožto transparentní bytí, pozitivní 
imanence obrazu - se nevyčerpává jednoznačným a souhlasným horizontem: právě ony trhli
ny ve struktuře - pokud jsou vydobyty - ony "mezery" (lacunes, o kterých mluví Merleau
Ponty: to co vidí druhý a já ne) horizont rozmlžují, otevírají ho do pregnantní transcendence -
to je ona "idea", myšlenka, která spočívá v hloubce nepřítomnosti, avšak "zcela určitým způ
sobem", přísně přesným způsobem zpřítomněná 166 Jen tak je možné, aby nás zasáhl vyfoto
grafovaný pohled: to je prototyp takové trhliny, protože druhý člověk je neviditelno (svého 
těla) par excellence. Kompozice je tak modle našeho názoru topologický akt: kom-pozice je 
(pokud se zdaří) vytvořením či zachycením jistého sousedství regionů (může to být i soused
ství něčích rtů a očí, linie tváře ... logos endiathetos ontologického reliéfu), sousedství, které 
se nenechá převést na nic pozitivního, které svědčí o ne-přítomném, je jeho stopou. 

Právě v této možnosti uspořádání jistého křížení smyslu toho, co je jinak jen plochou 
pozitivitou předmětů tak, jak je známe, právě vidíme podstatný moment návaznosti na onen 
rys vertikality bytí - který se právě otevírá jistým křížením. Právě v tomto momentu vidíme 
princip, který může i na poli fotografického obrazu vychýlit náš běžný horizont rozumění tím, 
že jeho jednotlivé regiony uvede do vztahu vzájemného napětí. 

Perspektivní projekce jako taková považuje za viditelné to, co je přede mnou jakožto 
přítomné: nezohledňuje významový dosah toho, že viditelné, které je přede mnou, je viditel
nem neviditelného ... 

Přítomnost věcí, čili jakýchsi výstupků (reliefs) bytí, kterým jde vstříc můj pohled, je 
již zrušení přísné "perspektivní projekce", zrušení jednorozměrnosti perspektivy, zrušením 
toho, že by věci byly jen tím, čím jsou mi jakožto z mé perspektivy zachytitelné transparence 
(evidence). Můj pohled nepracuje jako temná komora, do které se světlo přímočaře šíří a kde 
je pohlceno plochou: ve mně se paprsky bytí věcí rozsvěcejí jistým vyzařováním a přesahují 
svůj evidentní povrch, jsou něčím mnohem více, a toto vše navíc je kolem jejich plochého 
obrazu rozprostřeno jako aura. Každá entita vyzařuje kolem sebe svůj horizont a tyto horizon
ty věcí se navzájem proplétají167

; věci se vzdouvají svým hloubkovým rozměrem a já nevní
mám světlo, které dopadá do mých očí, nýbrž ontologický reliéf, pociťovatelnou texturu na
danou hloubkou, postupně se ztrácející až do oblasti tajemna. 

Moderní malířství sahá přímo do této hloubky a činí ji viditelnou, místo aby zobrazo
valo viditelné. Perspektivní malířství přilíná k viditelnému (transparentnímu) povrchu věcí a 
může se tak pouze živit jejich předpokládanou aurou. Je realističtější v tom, že maluje to, co 

165 Podobně V. Kahmen, navazující na Benjamina, popisuje se zaujetím první fotografie, které si ještě zachová
vají jistou "zamlženost" při vykreslování, které ještě nejsou jasným a zřetelným obtiskem věci: právě o takových 
fotografiích říká, že si ještě zachovávají "auru" (v Benjaminově smyslu) ... 
166 Srv. M. Merleau-Ponty, Viditelné a neviditelné, str. 153 
167 R. Bernet, Fenomén a neviditelné (pohled), str. 35: "Věc se zjevuje uprostřed věcí světa a zrcadlí se v nich; 
její neviditelno ji neuchovává uvězněnou v ní samé, nýbrž ji naopak svazuje s ostatními věcmi ,přesahy'a chias
matickým ,proplétáním'." 
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vidíme, a méně blízké životu v tom, že abstrahuje od toho, co jakožto vidoucí v tomto vidění 
žijeme. 

Možnost automatické perspektivní projekce může zcela nechat stranou hloubku a ne
zajistitelnost topologického prostoru (který má vždy kraje či oblasti, kde se stýká s neznámým 
a nejistým), fragmentarizovat ho na jednotlivé známé horizonty (a ty pak řadit jeden za druhý, 
aniž by se vzájemně splétaly a dostávaly do vlivů). 

Jestliže perspektivní projekce reprodukuje viditelné, eliminuje hloubkovost mého vi
zuálního pole; avšak nikdy nezbaví věci jejich vlastní hloubky a tělesnosti, i když zbavuje 
hloubky a tělesnosti mně samého. Zbaví mne toho, že jakmile vidím, tak se pohybuji 
v dimenzi hloubky a nikdy nemám svět před sebou: nezbaví mne však toho, že můj pohled 
"zná svět" a že tedy i na věci v ploše hledí jako na výstupky bytí nadané hloubkou, že zná 
jejich "moci-být". Pro topologii fotografie je nezbytná ona "aura" věcí, která se nikdy neztrácí 
právě proto, že my vnímající nikdy nepřestáváme rozumět ontologickému reliéfu, tzn. vztaho
vat se k hloubce viditelna: jen tak může tento formální a perspektivní přepis tvarů věcí pro
středkovat nějakou topologii. 

Vizuální realističnost je však zároveň také síla: zdá se nám, že právě takto vidíme. 
Proto se fotografický obraz dostává do jiné dimenze než malířství, její věrnost oku jí dává 
jiné, jí vlastní možnosti (jen nezůstane-li právě u věrnosti oku a tedy u abstrakce od žití samé
ho). Fotografický obraz, nevydobude-li si svůj vlastní topologický prostor, je vlastně abs
traktní a vyprázdněný od života, stává se mechanikou, která zakládá svůj "smysl" na tom, co 
zobrazuje, stává se pouhým nástrojem k takřka všemohoucímu, avšak zato plochému vidění. 

Vrátíme-li se k F1usserovi a tématu tělesnosti, kterou chce tento autor právě pomocí 
technického obrazu vystrnadit ze světa, a kterou samotnému obrazu právě upírá, je třeba 
uvést, že je to zřejmě úplně naopak, než jak si to Flusser představuje: i fotografický obraz mu
sí usilovat o to, aby nás navrátil (či znovu zanořil) do vertikálního bytí tělesnosti, tzn. aby nás 
v podstatě vrátil k původnímu způsobu bytí, ke vztahování se k bytí jako otevřenému poli. 
Nečiní-li tak, jeho smysl se vyprazdňuje, je jen simulakrem sedimentovaného smyslu věci. 
Fotografický obraz, má-li skutečně moci být nazván obrazem - a nikoli zplošťující ilustrací 
věci, čili nástrojem k jejímu přiblížení - si musí svou obrazovost vždy teprve vydobýt, musí 
uspořádat svůj vlastní "systém ekvivalencí", svůj vlastní vztah k hloubce bytí: musí si vydo
být svým uspořádáním své "téma". V tom však spatřujeme také tělesnost (či "zemi") tohoto 
obrazu samotného: není to nějaký čistý smysl, je to pouze zobrazovací dispozitiv, který není 
k hledání celku nucen. Merleau-Ponty považuje "čistý smysl" za nemožnost, protože ani ty 
nejčistší pravdy nejsou zbaveny struktury tvar-horizont a tedy se nevyvazují z onoho zákona 
bytí, které se zjevuje jakožto sebeskrývající, kdy vždy platí, že každé jasné místo předpokládá 
latenci, odkud tato jasnost vystupuje a která ji také spojuje se světem. V tomto smyslu je i 
jazyk zasazen do dimenze tělesnosti, jeho tělo je jen o něco "méně těžké, více průhledné", a 
myšlení je "sublimací těla". 

Totéž musí platit pro fotografický obraz: jeho tělesnost je komplikovaná a nesnadno 
určitelná, avšak doufáme, že se nám zde podařilo naznačit v průniku jakých dimenzí se je 
třeba ji hledat. 

"Tělesnost" či "země" fotografického obrazu, jak je zřejmé, není její materiálním no
sičem (papír, negativ ... ). Tento nosič není tím, co jí umožňuje odkrývat, to není ona specific
ká textura bytí, jedinečná způsobem, jakým jí lze pociťovat a jakým jí v závislosti na tom lze 
tvarovat: není "tvůrčím materiálem" fotografického obrazu. Ona možnost topologického pole 
se nevyskytuje nikde jako nějaký předmět. Automatický obraz lze pojmout jako materiál a 
tedy není radikálně odlišný od historických výrazových prostředků. Jeho materiál, jeho těles
nost jsou ještě o něco více "ideálnější", sublimovanější: avšak fotografie v žádném případě 
není "mimo materiál", jakousi "čistou informací". Výrazem, pokud se zdaří, nelze manipulo-
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vat, protože není disponibilní: je v hloubce neviditelna. Fotografie nebo film, které svým 
vlastním způsobem "otevírají svět", nám nedávají svůj smysl k dispozici jako něco pozitivní
ho a manipulovatelného: naopak, vyvrhují nás do nezajištěnosti a dimenze, kterou otevírají, je 
něco naprosto nového - tak jako každý živoucí výraz. To je však pochopitelné jedině na zá
kladě analýzy našeho bytí ve světě, našeho vnímání a poznávání. Naše otevřenost vůči bytí 
není nějaká koincidence, nýbrž je to objímání jistého pole, jistého prostoru, který má vertikál
ní rozměr, tzn. že jasné fenomény, které vyvstávají v jeho středu, mohou takto vystupovat jen 
na základě "dálek" či krajů tohoto jasného místa, které však samy "nejsou žádným nic". 

Je lhostejné, v kolika exemplářích fotografie, která tomuto charakteru našeho bytí ve 
světě dokáže odpovídat, existuje: to nečiní její smysl o nic přístupnější, stejně jako tisícový 
náklad hermetických veršů z principu nic nemění na jejich výchozí hermetičnosti. Její smysl 
je přístupný jen tak, že se vydáme světu, který otevírá - a toto vydání se není žádné zacháze
ní s něčím. Všechny tyto popisy jsou známé a týkají se uměleckých děl obecně. Zde se jedná 
o to, vysvětlit, jak je možné, že i fotografie, pro kterou zdánlivě nemá smysl pojem originálu, 
může být originálem a může být uměním, může mít vlastní tvůrčí materiál a ten zcela jedi
nečným způsobem formovat. K naznačení řešení tohoto problému se nám však zdají mimo
řádně vhodné pojmy, které pořád opakujeme: Merleau-Pontyho tělesnost a Heideggerova ze
mě - pojmy, které jsou bytostně spjaté s otevřeností bytí - pokud jsme si ovšem vědomi toho, 
že tělesnost či země zde neznamenají nějakou hmotu, ale že i myšlení se odehrává v živlu tě
lesnosti, poněvadž i myšlení má tělo. 

Pojmy jako Gestalt, výraz, či "ustrojení země" jsou důležité proto, že umožňují po
chopit smysl jako otevřenost bytí a tedy právě jako nikoli nějakou manipulaci, nějaké vlastně
ní a tedy vylučují nějakou radikální "determinaci", "programování", a v důsledku toho něja
kou újmu na svobodě a pod. Jakékoli médium výrazu je v potenci materiálem, čili zemí, jaký
koli smysl je pregnance, jak říká Merleau-Ponty: je to příslib dalšího a dalšího a v tomto 
smyslu "vystavení se světlině" (díla) neznamená rekurs k nějakému pevnému bodu, nějaké 
zajištění, nýbrž naopak znovuobjevení všeho pevného v úplně jiném světle, které nám vše 
jisté právě bere a dává nám příslib jiného zjevování. Z toho důvodu je také jakékoli umělecké 
dílo jakožto dílo "nemanipulovatelné": ono samo "bytuje v blízkosti" a je mimo veškerou dis
ponovatelnost. Výraz, který ho zpřítomňuje, může být zkomolen či převrstven výklady, které 
by jej rády vynesly na světlo: jejich ustavičná produkce však jen dokazuje nedisponovatelnost 
díla. Stejně tak fotografické dílo není disponibilní jakožto dílo, nýbrž nanejvýše jako jistá po
ciťovatelná textura, která však není sama ještě dílem, není-li jako dílo uchovávána a tak záro
veň dílo zpřítomněno jakožto nedisponovatelné. 

Tímto způsobem např. čas filmového pásu není čas toho, k čemu dílo odkazuje, 
prostor plochy fotografie není prostor světa, který fotografie nechává přijít: "myšlenka", 
Gestalt díla je mimo čas a prostor, nýbrž je to otevřenost: investuje se do prostoru a času. 

Materiální nosič díla a tvůrčí materiál díla tady právě od jistého bodu nejsou totéž. 
Stejně tak jako pro malířství je tvůrčí materiál barva vůbec a nikoli tato barva, tak pro litera
turu je tvůrčí materiál jazyk, resp. jeho význam, a nikoli tento fonematický řetězec nebo snad 
tato tiskařská čerň a tento papír - a stejně tak je pro fotografii tvůrčí materiál perspektivní 
projekce vněmového pole do plochy a nikoli tento pigment a tento papír. Chce-li např. Walter 
Benjamin mluvit o sociálních dopadech reproduktibility nosiče díla (tato barva, tyto fonémy, 
tato kniha, tento papír fotografie), ještě se to podle našeho názoru nedotýká tvaru díla jako 
takového. 

Pomocí této barvy mohu namalovat obraz jen proto, že je vůbec barvou (že je barvou 
vůbec), tzn. že je jistou texturou bytí, která je "všeobecná", která právě není jenom jedinečná 
- texturou, která je v jistém smyslu reproduktibilní, protože je všude již distribuovaná. Je vše
obecnou látkou bytí, jež je schopná - právě pro svou všeobecnost - se stát výrazovým materi-
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álem. Ještě jinak řečeno: tato látka je pociťovatelno vůbec (či je vůbec pociťovatelná) ... a 
jedině jakožto v tomto smyslu všeobecná, může tato látka něco vyjadřovat. 

Výrazový akt se zakládá na jisté re-inkarnaci (čili na transpozici nějaké Gestalt), která 
se opírá o jistý druh disponibility onoho těla, do kterého onen tvar transponujeme. To je dife
rence mezi logos endiathetos a logos proforikos: tento původně mlčenlivý logos (či myšlenka, 
tvar) může být vysloven jedině tak, že je transponován do jiného média, do média všeobecně 
disponibilního natolik, že může pod našima rukama i zaniknout: že ho můžeme spotřebovat 
jako příruční jsoucno. Tvůrčí akt však tuto svou moc nad tímto kusem "země" nevyužije 
k tomu, aby tuto zemi spotřeboval, nýbrž právě "nechá vystoupit zemi jako zemi", nechá toto 
všeobecné pociťovatelné být pociťováno ve tvaru, do nějž jej vpraví. 

Reprodukovatelnost je manipulovatelnost a v tomto smyslu vše, co je manipulovatel
né, je reprodukovatelné (nedokážeme-li reprodukovat naší rukou mistrovo dílo, svědčí to o 
tom, že nám tyto barvy a tyto štětce unikají, že je nemáme ve své moci - přinejmenším ne tak, 
jak je měl onen mistr). 

Singularita díla nespočívá v tom, že by tato hmota zde byla nenahraditelná. Spočívá 
v tom, jakým způsobem tento konkrétní tvar do sebe uzavírá nějaký typ všeobecně pociťova
telného (nějakou texturu tělesnosti). (A tak všechna umění nutně mají "tělo", ba všechny vý
razové akty.) To, že do světa díla můžeme vstoupit, je podmíněno všeobecností jeho pociťo
vatelnosti: jde o barvu vůbec, zvuk vůbec, či význam vůbec: do literárního díla konkrétně 
vstupuji jen na základě "parole parlée", řeči, kterou sdílím s ostatními jakožto něco všeobec
ného, nám společného. Singularita díla tedy není vázaná na jeho "hmotu", nýbrž na tvar něja
kého všeobecně pociťovatelného. Dílo tedy může komunikovat jen na základě všeobecně po
ciťovatelného a může mít tvar jen na základě konkrétního kusu všeobecně pociťovatelného. 
(Aby bylo dílo dílem, musí zde být jeho "uchovavatelé" a tedy musí být těmto uchovavatelům 
komunikovatelné: jeho tvar musí náležet všeobecně pociťovatelnému.) Jak je zřejmé, dílo 
není dílem proto, že je jen (materiálně) jedno, nýbrž že je významově nenahraditelné, že je 
jedinečnou dimenzí zjevování. Dílo tolik zdánlivě lpí na svém materiálním nosiči proto, že 
tento nosič mu umožňuje komunikovat: nejde však o tuto látku, jde o tento tvar všeobecně 
pociťovatelného. Konkrece látky je zde to nejméně významné pro dílo samo; je to nutná pod
mínka, avšak je nahraditelná kterýmkoli jiným vhodným kusem daného všeobecně pociťova
telného (nikoli tato tuba červeně, ale tato červeň) ... 

Pointa tohoto textu zde by měla být v tom, že uměleckému dílu nevadí reproduktibili
ta, ani "technická". 168 

Co více: vznik díla je podmíněn manipulovatelností tohoto kusu všeobecně pociťova
telného a tedy v jistém smyslu každé dílo se zakládá na reprodukovatelnosti, či přesněji na 
možnosti toho, že nějaký tvar je vpraven do kusu látky všeobecně pociťovatelného, které sa
mo musí "být k dispozici" a jehož matérie tudíž musí podléhat reproduktibilitě (přenositelnos
ti z jednoho kontextu pociťování do druhého). Možnost reprodukovatelnosti je koextenzivní s 
možností vytvoření díla, protože stejná manipulovatelnost konkrétní látky zakládá jak mož
nost tvarování díla, tak reprodukovatelnost jakéhokoli tvaru, vloženého do tohoto typu těles
nosti. Tento kus tělesnosti či "země" musí být nejprve disponibilní: pak z něj může být dílo a 
nebo příruční jsoucno, které bude funkčně použito, v němž se země "spotřebuje". Spotřebovat 
tímto způsobem zemi však stejně tak může znamenat: ilustračně reprodukovat, užívat zobra
zení jako nástroj přiblížení jsoucího. 

168 Samozřejmě je nutno dodat: toto platí jen pokud dílo není součástí jisté krajiny, ze kterého by ho reprodukce 
vytrhla; v tom případě by ovšem nedošlo k reprodukci díla, nýbrž jeho pouhého fragmentu. Samozřejmě také 
uvažujeme o "ideální" reprodukci, jakou může podstoupit např. fotografie, ne o takové, která komolí dílo. Navíc 
samozřejmě nesmí dojít k transpozici díla do jiného média (fotografie sochy místo druhého odlitku sochy). 
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Fenomén reprodukce je vázán na fenomén re-inkarnace. Reprodukce přesazuje onu 
texturu ontologického reliéfu do textury jiné, přičemž - aby byla reprodukcí - musí zachová
vat primordiální výraz tohoto ontologického reliéfu. Jestliže však reprodukce je reinkarnace 
z vertikálního bytí do bytí plošného, pak primordiální výraz, který je v Lebenswelt podmíněn 
naší tělesností, musí rekonstruovat simultánní inkomposibilitu tělesného pociťování (chiasma
tické křížení perspektiv), která je znemožněna plošností samotnou. To však je popis už jistého 
specifického uspořádání v rámci dispozitivu: obraz musí rekonstruovat v rámci svého jazyka, 
v rámci svého topologického pole daný Gestalt. Jestliže bytí je polymoifní, kdežto perspektiva 
projektuje toto polymorfní bytí do jedné roviny, do jednoho plánu - znamená to výzvu právě 
pro ono médium, aby vytvořilo způsob, jak se dostát oné hloubce bytí. Takový Cézanne malu
je svět "dříve než nabyde jedno-tvárnosti", maluje ho ještě ve stavu zrodu, kdy se polymorf
nost sceluje do jednotného pohledu; když se na obraz podíváme jako na celek, tak jednotlivé 
"perspektivní distorze" splynou v živé vidění. Fotografický obraz tuto možnost nemá, ale má 
možnosti ryze své, které mu umožňují zjevovat svým vlastním způsobem. 

Není tedy nakonec spojitost těla a fenoménu reproduktibility něco symptomatického? 
Vždyt' i malba reprodukuje a jen tak může fixovat (i malba je re-inkarnací světa). Tělesnost je 
právě to, co chová v sobě nedisponibilní. Fixovat pak znamená disponibilizovat tělo. Fixovat 
tělo je paradoxní výraz, protože tělo je nejen vyústěním nefixovatelného, nedisponibilního, 
tělesnost sama je definována tím, že se stahuje do sebe. Fixovat -disponibilizovat toto netotali
zovatelné nedisponibilní pak musí znamenat re-inkarnovat. Jak se však děje něco takového 
jako reinkarnace onoho tématu, onoho Etwas? Přes odpovídání výrazu, smyslu: reinkarnuje se 
amalgám vektorů, tvar. Volí se takové tělo (materiál, země) které je doslova k dispozici a do 
tohoto těla se reinkarnuje ono téma, přeloží se sem ona fenomenalita, která se původně děje 
v oblasti tělesnosti světa, přeloží se do jiné (regionální) textury tělesnosti. 

Je jasné, proč se jazyk usídlil ve fonematickém těle: každému je toto tělo k dispozici. 
Tento překlad do jiného těla je v mnohém smyslu pro fenomenalitu rozhodující, právě proto, 
že tělo fotografie stejně jako tělo literatury je nadáno jistým elementárním smyslem, je již 
jistou interpretací bytí - takže tento překlad není nějaké neutrální převedení do nějakého jiné
ho prostředí, je to již jistý "výklad". Ještě předtím, než je tělo fotografie k dispozici pro toho, 
kdo se jeho pomocí může pokoušet reinkarnovat živý smysl vertikálního bytí, fotografie již 
dává k dispozici elementární smysl vyplývající z jejího těla - a tím také může budit zdání, že 
vše je již zde, hotovo, že "fotografie vykonala práci zobrazení za nás". Ve skutečnosti fotoga
fie nic nevykonala, protože práci nalezení (nového) výrazu, odpovídání logu světa nemůže 
nikdo udělat za nás. Fotografie jako taková může pouze náhodně zobrazit kompozici, kterou 
bude prosvítat transcendence, ale přesně tak jako francouzský jazyk neobsahuje francouzskou 
literaturu, jazyk fotografie ještě neobsahuje fotografie nějakého Cartier-Bressona. Fotografic
ká projekce, stejně tak jako jazyk pro literaturu - je pouze tělo, nikoli však ještě výraz. Foto
grafie je pro fotoaparát pouze kusem matérie, který z něj vypadává, jako předmět z jiného 
stroje. Jen pro toho, kdo se může vztahovat k bytí, může toto partikulární a na fotografii uspo
řádané tělo být "emblémem bytí". (Plusserův aparát v sobě nemůže obsahovat všechen možný 
smysl fotografie, protože je mimo možnost smyslu.) 

Tělo fotografie je již nadané jistým základním, elementárním smyslem (či lépe: jistou 
expresivitou, tzn. možností smyslu), stejně tak jako tělo literatury (či promluvy): tělo literatu
ry je jazyk a tělo jazyka je foném. Tato nadanost elementárním smyslem je pro každého, kdo 
toto tělo užívá k vyjádření vztahu k bytí, výzvou k jeho překonání spíš než spokojení se 
s vlastněním tohoto smyslu. 

Je možné úvahy rozvinout ještě dál: subjekt je reinkarnace tělesného bytí ve světě do 
těla lehčího, do těla imanence, do těla, které nemá nic takového jako je chiasmatické křížení 
perspektiva podle toho také myslí - a v dnešním "obrazovém univerzu" je divák-subjekt 
stejně tak reinkarnován do jistého těla, produkovaného obrazem. Toto tělo, do kterého je rein-
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karnován, však už není jeho - už jím nevládne, je to tělo, které je mu vnější a které přesto je 
to jediné, co mu umožňuje kontakt se jsoucím; hýbe se však "za něj" a jemu nezbývá než skr
ze něj hledět na střídající se jsoucí, která spolu pouze sousedí a zpravidla se nekříží, takže 
divák není vtažen do hloubky, která by ho vzápětí pro svou záhadnost vyvrhla do jiné životní 
situace, kdy by jeho tělo bylo primordiálním výrazovým nástrojem k prozkoumávání vertikál
ního bytí. Můžeme myslet něco takového, co Merleau-Ponty myslí pro jazyk i pro univerzum 
automatických obrazů?: "jazyk je anonymní tělo, o které se podílím s ostatními organismy,,169 
(Je na místě zde také připomenou, že Vilém F1usser pokládá univerzum technických obrazů 
za kolektivní tělo svých obyvatel.) Je tak možné se tázat po těle diváka automatického obrazu 

Automatický obraz, nemá-li být plochým vyobrazením světa, tzn. takovým, které jen 
potvrzuje naše sedimentované horizonty rozumění, musí vydobýt hloubku ve svém médiu, 
tzn. na jiné úrovni, než je úroveň zobrazeného. Obraz jako médium zjevování je tedy pro člo
věka jako jakýkoli jiný výraz především výzvou vnést nějak do sféry svojí imanence nevidi
telné. 

Zdá se tedy, že metafora obrazu ve filosofii právě nepočítá s tím, že obraz na své 
úrovni může být výrazem vertikálního bytí, které není redukovatelné na pozitivitu reprezenta
ce. Říká-li Heidegger, že v novověku se svět stává obrazem, míní tím, že se přítomnost redu
kuje na imanenci uvnitř sféry vědomí. Jak je však vidět z toho, co musí udělat Descartes -
musí vyřadit non-identitu, která se mu skutečně dává, musí vyřadit ideae confusae jako něco 
ne-podstatného, avšak tyto ideje má ve své mysli - "sféra imanence" je tak jako tak "rozrušo
vána" transcendencí, která způsobuje non-identitu čili "zmatenost" mých "obrazů skutečnos
ti". I v případě, že redukujeme přítomnost na jakousi imanenci, charakter této imanence bude 
ukazovat "vně", do míst, odkud teprve tato imanentní danost bude pochopitelná co do svého 
smyslu: do světa. 

Akt zploštění smyslu bytí Ueho redukce na přítomnost) tak zřejmě spočívá v operaci 
ještě hlubší, než je redukce na nějakou imanenci: spočívá v odstranění tělesnosti, odstranění 
bytí ve světě a postavení netělesného mimo-světského subjektu na jeho místo - což znamená 
zneuznání fenoménu koexistence různých perspektiv, bytí jakožto vertikálního. Jedině tato 
perspektivní jednorozměrnost nás nasměrovává ke způsobu myšlení, orientující se 
k "preskriptivním" pojmům Uejichž cílem je obejmout celek světa z jednoho bodu) a tedy 
k pozitivně definovatelnému bytí. Smysl zde může mít jedině podobu definice a nikoli ote
vřenosti, odkrytosti - avšak zdá se, že je tedy nutno říci, že vždy se již - jakožto smysl založe
ný - zakládá na smyslu vznikajícím, dějícím se, který je umožněn naším původním bytím ve 
světě. 

Obdobně to platí pro dnešní "univerzum technických obrazů": sféra imanence média 
technického obrazu, jak dokazují umělecké filmy a fotografie, nevytrhává imanenci z "ohro
žení" transcendencí, které ji vystavuje dění smyslu. Pozitivnost bytí (dokonalost, transparent
nost) nezaručují elektronická média, nýbrž jejich topologické uspořádání, či přesněji rezigna
ce na možnost takového topologického uspořádání, které by uvádělo do napětí smysl sedi
mentovaný v našich pojmech (věcí ... ). 

NA ZÁVĚR 
Jestliže je automatický obraz překlad fenomenality světa našeho života, čili přesazení 

jednoho způsobu vyjevování do jiného, vyžaduje sobě přiměřenou praxis: vyžaduje uspořádá
ní topologického pole, je výzvou a pregnancí spíš než výdobytkem, s kterým by bylo třeba se 
již spokojit. Stejně, jako to platí pro jazyk: je jistým odhalením bytí, o kterém nelze říci, že by 

169 M. Merleau-Ponty: La prose du monde, str. 195 
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odpovídalo rovině vnímání: není tělesný, avšak otevírá či odhaluje živel tělesnosti, tzn. verti
kální bytí (je kvazi-tělesný): vyžaduje si jistou praxis, která se liší od odhalování vnímajícího 
a kinestetického subjektu: praxis kompozice či motáže. Určitá vrstva odkrytí bytí, která je 
schopna sedimentace (jako jazyk ale stejně tak automatický obraz), si vyžaduje přístup, který 
by toto odhalování dokázal zvládnou tak, aby odpovídalo vertikálnímu bytí. 

Pokusíme-li se zrekapitulovat naše náhledy, je třeba uvést nejprve to, že projekce je 
jen formální princip, zatímco žitý svět či žitý prostor neodkazují k prostoru prázdnému, eu
kleidovskému, nýbrž k prostoru zaplněnému, orientovanému atd. - jedním slovem: topologic
kému. Proto taky Flusser nemá pravdu, když říká, že fotografie může určovat smysl fotografií 
tak, že by ho projektovala z programu fotoaparátu na fotografii. (Fotografie jako "ilustrace" či 
"estetizace" vědeckých či jiných pojmů.) Jestliže Flusser mluví o "kategoriích fotografického 
univerza", zapomíná přitom, že "pojmy bez smyslů jsou prázdné", resp. že pojmy samy žádný 
smysl neobsahují (nehledě na to, jestli všechny pojmy, včetně transcendentálních, nevyvstá
vají až právě z půdy žitého světa ... ). Projekce je něco formálního, je to přepis prostorových 
jevů do plochy podle jistých konstantních pravidel optiky. Nic to nevypovídá o smyslu foto
grafie, pouze něco o tom, jak na fotografiích zobrazujeme prostorové jevy a považujeme-li 
tyto přepisy za "objektivní", něco to vypovídá o naší představě prostoru. 

Jak jsme se zde snažili vyložit, kompozice či chiasma má zřejmě topologický význam. 
Vyplňuje projektivní prostor takovým způsobem, že vytváří vztahy mezi jednotlivými regiony 
celkového prostoru, vytváří jejich organizaci, která je jistým stylem, která vykazuje přítom
nost jistého (do plochy neprojektovatelného) významu, který vládne celé přítomnosti. Je to 
neviditelno zpřítomněné symbolizujícím uspořádáním viditelna, jenž je právě jistým celkem 
či celkovým regionem topologického prostoru. Toto topologické chiasma se děje v médiu per
spektivní projekce, je jazykem vyššího řádu, jazykem v jazyce - chápe a přijímá perspektivní 
projekci jako materiál, jistý symbolický systém, jehož výrazový potenciál se zakládá na urči
tých základních pravidlech, který však proto nepřestává být systémem otevřeným, schopným 
stát se základem výrazových pokroků a vynálezů. Zdaří-li se tedy v topologickém prostoru 
fotografie uspořádat chiasma perspektiv či regionů jisté dimenze, vznikají nutně v místech 
křížení ony zmiňované "štěrbiny" či "zlomy", kudy do viditelného proniká dálka neviditelné
ho, jisté "významové napětí", které je snad právě onou "energií" díla. 

Projektivním přenesením trojrozměrného prostoru do plochy vzniká topologický 
prostor sui generis, umožňující nespočetná uspořádání fungující na základě roviny základního 
přístupu k odkrytosti bytí, kterým je médium automatického obrazu. To ani nemluvíme o fil
mu, jehož topologický prostor je znásoben co do dimenzí, které se mohou vzájemně proplétat 
tím, že umožňuje časovou montáž. (Domníváme se, že zde nejde o radikálně jiný princip, než 
je ten, který se uplatňuje již v rámci jednoho statického obrazu.) 

Podle chápání fotografického obrazu, které zde předestíráme, apriorní zatracování 
tohoto typu obrazu jakožto něčeho, co nutně bere věcem dálku ("auru"), nechápe topologii 
fotografie jako takové, hodnotí vztahy dálky a blízkosti v reálném prostoru a nikoli 
v topologickém prostoru obrazu. (Umně vyfotografovaný člověk si však zachovává tolik dál
ky a významem obtěžkané tajemnosti, kolik by možná neměl, kdybychom se s ním setkali ve 
skutečnosti.) Je však nutno uznat, že topologický význam fragmentárního obrazu jakožto ob
razu je nulový: zde nedochází k žádnému formování kompozičních útvarů ani křížení speci
fických regionů, které by byly v napětí: obraz je tím, co zobrazuje, nepřidává žádnou vlastní 
hodnotu a v tomto smyslu nedělá nic jiného, než že odnímá věcem jejich dálku. 

Tématem této práce je právě křížení perspektiv; "přirozený svět" je otevřeným místem, 
které se otevírá právě jakožto zkřížení perspektiv, což je dáno již ustrojením naší tělesnosti (a 
tělesnosti světa). Přirozený svět se vyznačuje hloubkou, jež se však otevírá jakožto hloubka až 
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inkomposibilností perspektiv (jak to právě není možné pro "ultra-věci" a čisté vidění; čisté 
vidění implikuje absolutní a nepřekročitelnou vzdálenost mezi subjektem a obrazem - ať už 
to jsou hvězdy nebo svět na obraze). Automatický obraz je místo vůči tomuto křížení perspek
tiv zcela specifické (projekce a kompozice): je to překlad Lebenswelt, je to určitá interpretace 
hloubky a to znamená tohoto křížení (a to znamená dění smyslu). Vztah dispozitivu automa
tického obrazu vůči Lebenswelt je tedy nutno považovat za velmi složitý a zdaleka vůbec ne 
jednoznačný: rozpoznáváme tedy přinejmenším roviny křížení otevřené fenomenality světa, 
projekce této fenomenality a kompozice této projekce fenomenality. 

Tato práce se nemůže vyrovnat s fenoménem obrazových médií obecně: nebylo také 
ani záměrem pojmů, na kterých staví, vyrovnávat se s ním. Myslíme si však, že je důležité, 
pokud se daří ukázat, že člověk jako bytost, jejíž rozměr je tělesnost, která žije ve světě, je
hož rozměr je stejně tak tělesnost, se nemůže vyvázat z tohoto tělesného a tedy transcendující
ho živlu bytí ve prospěch nějaké absolutní pozitivity. Jestliže pro Baudrillarda je dokonalost a 
transparentnost sama zločinná 170, "dokonalý zločin" opravdu není možný (jak sám říká). Fakt, 
že existují takové výrazové útvary v médiu automatického obrazu, které v silném smyslu 
"otevírají svět" (tzn. nový rozměr bytí a tím lidského života), poukazuje na to, že každé zje
vování a tedy každá pozitivita - i "hyperrealita" automatického obrazu - jsou pregnance, kte
ré je možno sledovat do hloubky bytí samého (jsou pregnance a tedy "negativita", příslib) -
ačkoli budí zdání absolutní disponibilizace všeho jsoucího, zdání až "netělesnosti". Pokusili 
jsme se vysvětlit, jak se tato pregnance má k tělesnosti (a to právě pomocí pojmu světa) a jak 
je tedy každá "myšlenka" vpravená do látky pociťovatelného návratem k vertikálnímu bytí, 
k opacitě a pregnantnosti smyslu, a tedy k tělesnosti nás i světa samého. 

Jediný způsob jak může dnes svět přestat být obrazem je, že obraz nabyde vertikality a 
stane se symbolem světa. Nechceme zde říct, že je pravděpodobné nebo nutné, aby se všechny 
obrazy staly v budoucnu symboly světa, pouze vyjadřujeme tuto možnost pro každý obraz; ta 
je ostatně dosvědčena již dříve, než o ní začínáme mluvit - uměleckou fotografií a filmem, 
které nevyčerpávají svoji existenci tím, že něco zobrazují, nýbrž především otevírají ne
předmětné pole, které všechny předměty v sobě teprve nechává jedinečným způsobem vystu
povat. 

Jestliže je možná překvapující, že mocná schopnost dnešního světa reprodukovat a 
prostředkovat význam nevede ke vzrůstu komunikační potence, jasně to ukazuje, že jsme se 
ještě ne dostatečně zamysleli nad médii, která užíváme a nad podstatou komunikace. Neza
mysleli jsme se nad jejich výrazovými možnostmi - nikoli nad tím, co tato média říkají (či 
zdánlivě říkají) již jaksi sama o sobě, automaticky, nýbrž nad tím, co tato média (která sice již 
něco nějak říkají) ještě vůbec říci mohou. Každé odkrytí je pregnance a každé médium odkry
tosti (každá expresivní textura bytí, každý jazyk umožňující pociťovat) je tak spíše příslib ... 
je to možnost odkrývat zcela jedinečným způsobem bytí. Tak je tomu například s tím, co do
káže vyjádřit časové médium filmu: nedokáže to žádné jiné .... 

Fotografický obraz se tedy stává a může stávat symbolem světa: je tak jakožto kon
krétní topologické křížení významů perspektivní projekce jeho překladem tentokrát v pozitiv
ním smyslu. Je tedy nutno říci, že fotografický obraz není nezbytně nástrojem (totiž většinou 
nástrojem "od-dalovánl"): fotografický obraz nelze označit za to, co způsobuje "zmizení dál
ky", protože - což jsme se snažili teoreticky promyslet - může stejně tak dálku uchovávat. 
Jediné, na čem záleží je cíl, ke kterému je použit: je-li země spotřebována v nástroji, nebo 
vyvstává-li země jako země ve výrazu díla. Tato práce plní svůj úkol, jestliže se jí podařilo 
naznačit, v čem spočívá "tělesnost" či "země", "tvůrčí materiál" fotografického obrazu a tedy 
možnost jejího uchovávání dálky, tedy "vertikálního bytí": je to právě v neredukovatelné to-

170 J. Baudrillard, Le crime parfait 
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pologické dimenzi, která je s to prostřednictvím "montáže" či "kompozice" uvádět hloubku 
projektovaných tvarů do specifického napětí, které je schopné symbolizovat myšlenku. 

Podle našeho mínění existuje jistá analogie problémů mezi architekturou a fotografií: 
tak jako dnešní architekti projektují (především z důvodů konstrukčních) v homogenním ge
ometrickém prostoru, přičemž jejich cílem je vytvořit místo (a tím nejpůvodnějším místem je 
jistě domov) - ačkoli na tento úkol možná někteří z nich zapomínají a spíše žitý prostor geo
metrizují, než aby pomocí geometrie vytvářeli prostor pro život - tak je fotografický obraz ve 
svém obvyklém smyslu perspektivní projekce a tedy reprodukce, vycházející z eukleido
vského pojetí prostoru. Dovolíme-li si citovat po vzoru Marie Pětové Christiana Norberga
Schulze, budiž to chápáno právě tak, že to, co říká o architektuře, platí stejně tak pro fotogra
fický obraz, v jehož moci je hledat a nacházet v (geometrické) projekci prostoru prostor topo-
10 gický, to znamená singulární významová uspořádání, místa .. . : 

"Existenciálním účelem stavění (architektury), je proměnit nějakou polohu v místo, tj. 
odhalit významy potenciálně přítomné v daném prostředí.,,171 
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RÉSUMÉ: 

Automatický obraz jako překlad jenomenality přirozeného světa 
Prostřednictvím chápání fotografického obrazu jako specifického "překladu" způsobu zjevování 
jsoucího se autor snaží vysledovat základní tendence zjevování, které toto médium vnáší do přiro
zeného světa samého jakožto jeho součást. Navazuje na kritiku novověkého chápání bytí jako 
před-stavenosti před subjekt a v jistých ohledech spatřuje paralelu mezi problematikou novověké
ho repraesentatio a problematikou obrazu. Kritikou pojetí V. Flussera se práce (prozatím nagativ
ně) distancuje od možnosti eliminace tělesnosti a nedisponovatelnosti smyslu prostřednictvím 
automatického obrazu (vzhledem k tomu, že toto pojetí zůstává určeno právě výkladem jsoucího 
jako před-mětu). Práce se pak obrací k charakteru prostoru obrazu, tj. k jeho vlastnímu médiu 
zjevování, jež je určeno zejména perspektivní projekcí: ta eliminuje tělesnost vnímatele i světa a 
tím otevřenost pole zjevování, avšak nutně zachovává topologickou dimenzi obrazu, do něj přená
šenou z žitého prostoru, resp. světa. Popisem Merleau-Pontyho pojetí "vertikálního bytí" se autor 
pokollší vysledovat vztah mezi topologickým uspořádáním pole zjevování a chiasmatem vněmo
vých perspektiv. Toto křížení otevírající bytí, vydobyté v médiu piktoriálního prostoru fotografic
kého obrazu, pak podle autorova názoru uschopňuje ono médium k vyvázání se z pouhého funkč
ního a zplošťujícího před-stavování jsoucího, které mu jinak zůstává zákonitě vlastní. 

SUMMARY: 

The automatic image as a translation oj life-world 
The author's aim is to trace down the basic tendencies of phenomenality, introduced into the life
world by means of the automatic image, by understending this medium as a translation of the style 
of appearing of beings. He joins the critique of the modem understanding of being as the presence 
in the consciousness of subject and discems a parallel between the modem repraesentatio and the 
photographic image. By criticising the conception od V. Flusser, the paper (meanwhile negative
ly) disawovs the possibility of eliminating the corporeity and the non-positivity of meaning by 
means of the photographic image. The paper then analyses the specific space oj the image as this 
is its medium of revealing. This pictorial space is principally determinned by perspective projecti
on, yet this is what eliminates the corporeity (chair) of both recipient and the world - and due to 
this the non-positivity of the field of appearence of things. Newertheless the projection preserves 
the topologic dimension of the space of the image. The autor then focuses on the Merleau-Ponty' s 
conception of "vertical Being" and attempts to trace down the relation between the topologic ar
rangement and the chiasma of perceptive perspectives. To deliver the photographic image from its 
strictly representative function, this chiasma has to be reconstructed on the level of the space of 
the image. 
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