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Getsemanská zahrada na úpatí Olivetské hory.
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100 let českého Orientu
Blízký východ českých cestovatelů, 
dobrodruhů a fotografů

Blízký východ – podmanivá část Orientu vzbuzujícího u obyvatel západního 
světa jak obavy tak i obdiv, patřil od samého počátku objevu fotografického 
zobrazování k důležitým a programově rozvíjeným tématům fotografického 
úsilí o zachycení obrazu okolního všehomíru. Tento svět starověkých 
památek, všeobecně uctívaných svatých míst hned tří významných 
světových náboženství (judaismus, křesťanství a islám), svět divoké přírody 
a nepřeberného množství národů a národností přímo vybízel k fotografickému 
zpodobnění. K zachycení a snad i k tolik diskutovanému „přivlastnění” coby 
dočasně slabšího souseda v několika stoletích trvající všeobecné konfrontace 
mezi západem – Okcidentem a východem – Orientem.

Tato dramatická mocenská, politická a hospodářská hra odehrávající se na 
pomyslné západovýchodní ose na sebe brala četné – často velmi nečekané 
– podoby a její jednotlivé fáze a motivy jsou dodnes tématem učených sporů 
a konfrontací. Ať již za svoje přijmeme či naopak odmítneme postkoloniální 
teze, vždy se v tomto zápolení ideálů setkáme s fotografií. To právě ona inven-
tarizovala a popisovala tehdy poznávané či opanované oblasti, zprostředko-
vávala obrazový vjem Blízkého východu co nejširšímu publiku a měla i nemalé 
aspirace vědecké, odborné a konec konců i umělecké. Stala se prostředkem 
a rovněž i důkazem modernizace těchto míst a též i prohloubení vzájemných 
vztahů mezi západem a východem.

Strhující příběh fotografování Blízkého východu – počínající mimochodem 
již rokem 1839 – tj. rokem zveřejnění famózního Daguerrova objevu nové 
zobrazovací technologie – daguerrotypie – má své slavné tvůrce, slavné 
snímky a neméně slavné jednotlivé konkrétní příběhy. Ty popisují toto dobro-
družství lidského umu, technického rozvoje a také často nevybíravého poli-
tického zápasu. Ne nadarmo se fotografická Grand tour nakonec prakticky 
překryla s vojenskou a politickou Big game, jež dala po roce 1918 celé této 
oblasti nové hranice.

Zmiňovaná grandiózní fotografická inventarizace blízkovýchodního světa 
v sobě obsahuje i překvapivě významný český podíl. Výstavní připomínka 
prvních 100 let českého fotografického potýkání se s Orientem, a v tomto 

případě s Blízkým východem, tak není nijak umělou konstrukcí – ba právě 
naopak odrazem reálného českého zájmu o tento rozporuplný region. Česká 
fotografická přítomnost zde měla hned několik podob. V první fází se jednalo 
hlavně o fotografie zakupované movitými cestovateli či v převaze aristokracií. 
Na české zámky a rodová sídla se tak dostala povětšinou kvalitní produkce 
klíčových blízkovýchodních fotografických ateliérů nejzvučnějších jmen 
– Beato, Bonfils, Hammerschmidt, Sebah, Zangaki a mnohých dalších.

S určitým časovým odstupem, a hlavně až za československých časů se zde 
objevila i celá plejáda českých fotografů – od nejnadšenějších amatérů až po 
poloprofesionály či profesionály. Jejich motivace k cestě na Blízký východ 
byly různé, a to od motivů vznešeně vědeckých až po prostou touhu po 
dobrodružství. Většina z nich po sobě zanechala fotografické snímky s vlastním 
pohledem na proměnlivý, ovšem stále fascinující svět Blízkého východu. Snímky 
autorsky rozdílné, přesto ve většině případů obdobně autenticky zachycující 
atmosféru Orientu. Tato česká stopa je navíc o to významnější a snad i tím 
výraznější, že velmi často postrádala jakýkoliv mocenský rozměr – ostatně 
často snad až příliš zpětně vnášený do fotografií vzniklých v prostředí britském, 
francouzském či německém.

Výstavně zachycený stoletý „český” fotografický příběh odehrávající se 
v Palestině, Egyptě, Sýrii, či v jiných zdejších regionech, je na svém počátku 
uveden unikátními snímky z 50. let 19. století, a to např. z Jeruzaléma či 
Bejrútu. Pokračuje produkcí místních fotografických tvůrců a pomyslně vrcholí 
ve fotografiích cestujících českých vědců, „světoběžců” a cestovatelů 
– např. Jiřího Bauma, Jaroslava Petrboka, Karla Malého-Tatranského nebo 
Otýlie Malé-Tatranské. Fotografická reportáž Karla Hájka z Egypta prezidenta 
Násira, vzniklá v roce 1958 s jasně patrným ideologickým podtextem, poté 
uzavírá tuto obrazovou zkratku českého pohledu na zdánlivou pomíjivost 
orientálního světa 19. a 20. století.

Libor Jůn, říjen 2015

Mendel John Diness
Pohled na Jeruzalém z Olivetské hory.
Palestina, 1858.


