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Sledování válečných obrazů v „přímém přenosu“ je běžnou zkušeností 

západního televizního diváka od šedesátých let minulého století. Nástupu 
televizního zpravodajství předcházel zhruba třicetiletý vývoj masové 

distribuce fotografické dokumentace válečného dění. Počátkem 
jednadvacátého století se zkušenost sledování obrazů války značně 

proměnila, a to především díky nástupu internetu a nových možností 
nahrávání, úpravy a přenosu obrazu. V jádru sledování většiny válečných 

obrazů nicméně i dnes spočívá základní fakt distance mezi sledujícím a 
sledovaným, mezi obrazem jako „ikonickým“ zachycením násilného konfliktu 

(byť vykonstruovaného) a divákem fyzicky přímo tímto konfliktem 
neohrožovaným. Rychlost přenosu obrazů prostřednictvím internetu sice 

umožnila vznik nového typu žurnalismu, kdy si lidé v místě konfliktu vzájemně 
sdílejí videa zachycující probíhající boje v jejich okolí a navzájem se tak varují 

před hrozícím nebezpečím, nicméně následující text je zaměřen na analýzu 
recepce těchto obrazů lidmi, kteří nejsou sledovaným válečným děním 
bezprostředně ohrožováni. 

 
Válečné zpravodajství je v zemích tzv. vyspělého západního světa obvykle 

přijímané jako nedílná součást mediální distribuce informací, které formují 
veřejné mínění a ideologická přesvědčení občanů. Fotografický obraz je 

chápán jako nezbytný doklad textového či mluveného komentáře, jeho funkcí 
je především ilustrovat a posilovat svědectví předávané slovem. Vidět 

znamená věřit, respektive teprve fotografie či filmový záznam poskytují určité 
zprávě věrohodnost a blízkost zprostředkování. Výraz zprostředkování zde 

příhodně poukazuje na opačný a zároveň problematický aspekt obrazového 
svědectví, které je vždy reprezentací, a tím pádem může být manipulováno a 

zároveň manipulovat. Satiricky je tento dvojaký charakter mediálního užití 
fotografického obrazu zachycen v americkém filmu Vrtěti psem z roku 1997, 



ve kterém Robert de Niro a Dustin Hoffman na základě natočení falešných 
obrazů přesvědčí americkou veřejnost o vypuknutí fiktivní války s Albánií, a to 

za účelem odvedení pozornosti médií od prezidentova sexuálního skandálu. 
Obrazy válečného dění tedy mohou toto dění ilustrovat (nikoliv vysvětlovat), 

ale i vytvářet, a to nejen zcela fiktivně. Jean Baudrillard o původní události 
Války v Perském zálivu řekl, že se nekonala, čímž však chtěl vyjádřit její 

veskrze obrazový průběh – nové technologie umožňují vyspělým státům vést 
válku v takové prostorové i emoční distanci, jako by se jednalo o počítačovou 

hru (Baudrillard, 2001, s. 76). Tento nový, hyperrealistický mód válečné 
zkušenosti se stal předmětem zkoumání mnoha videí Haruna Farockiho  - už 

v roce 1991 natočil War at Distance, který přímo reaguje na mediální 

prezentaci průběhu Války v Perském zálivu. V instalaci Serious Games III: 
Immersion z roku 2010 Farocki zkoumá spojení mezi virtuální realitou a jejím 

užíváním pro účely armády, kdy jsou fiktivní scénáře počítačových her 

užívány jak pro výcvik amerických vojáků před jejich nasazením v bojových 
zónách, tak pro psychologickou léčbu traumat vojáků po jejich návratu 

z boje.  

 
 
 

K politické, ale i konzumní manipulaci s veřejností jsou válečné obrazy 
užívané zejména pro silný emocionální účinek, který v divácích vyvolávají. 

Situace sledování válečného dění jako něčeho hrůzného, co nás svou silou a 



mocí přesahuje, avšak my jsme vůči tomu v bezpečí, vybízí použít k popsání 
těchto vnitřních pohnutí pojem vznešena, který rozpracoval Edmund Burke již 

v polovině osmnáctého století. Burke ve Filozofickém zkoumání vznešena a 

krásna píše: „Ve všech případech, kdy jsou hrůza a trýzeň natolik zmírněny, 

že bezprostředně neškodí, kdy se trýzeň nestupňuje tak, aby byla 
nesnesitelná, kdy hrůza není spojena se zánikem nějaké osoby, jsou tyto 

vzruchy ... schopné vyvolat potěšení: nikoli slast, ale jakýsi příjemný pocit 
strachu, klid s příchutí hrůzy. Hrůza patřící k sebezáchově je jednou z našich 

nejsilnějších vášní. Jejím objektem je vznešeno. Nejvyšší stupeň hrůzy 
nazývám zděšením: nižšími stupni jsou bázeň, úcta a respekt.“ (Eco, 2005, s. 
293). Fascinace hrůzou a utrpením se táhne jako červená nit napříč staletími 

a Burkeho analýza je nanejvýš poplatná i dnes – čtenářům bulvárních plátku 
se senzačními titulky a ještě senzačnějšími fotografiemi válečného dění nejde 

o informovanost a formování vlastního názoru na danou událost, nýbrž 
především o (neuvědomělé) zakoušení mrazivě příjemného pocitu strachu 

s příměsí hrůzy. Obrazy strastí a hrůz války se skrze vzbuzování 
„vznešeného“ pocitu stávají formou zábavy, a tím i výhodným prodejním 

artiklem. 

 
 
 



Pocit vznešena je obvykle považován za cit estetický, a proto se nabízí 
otázka, jak je to v případě sledování válečného zpravodajství s vědomím 

mravním. Fotografie a videozáznamy ozbrojených vojáků, trpících lidí a 
rozbořených měst konfrontují diváka s jeho vlastními možnostmi zabránění 

těmto událostem. „Od třicátých let dvacátého století se stále zvyšuje záplava 
informací o hrůzách války, a přesto je v současnosti více válek než kdy 

dříve“, konstatuje Martha Rosler v eseji z roku 1981 (Rosler, 2004, s. 251). V 
televizní a internetové přehršli válečných obrazů a zároveň prostorové 

vzdálenosti mnohdy bývá divákovou reakcí na hrůzy násilí jen lítost, pasivita, 
apatie či přepnutí programu. Susan Sonntagová se v knize S bolestí druhých 

před očima zabývá právě otázkou soucitu vůči utrpení prostředkovanému 

fotografií či obrazovkou a s tím spojenými možnostmi jednání. „Argument, že 
moderní život tvoří potrava složená z hrůz, jež nás mravně kazí a na které si 

postupně zvykáme, je základní myšlenkou kritiky modernity, která je stará 
jako modernita sama.“ Již v polovině devatenáctého století si Charles 

Baudelaire do deníku zapisuje ironický komentář k měšťáckému ránu, které 
se skládá z vybrané snídaně a z ještě vybranějších novinových zpráv o 

různých válkách, mučeních, smilstvech a krádežích (Sonntag, 2011, s. 94-
95).  

 
Ústřední otázkou Sonntagové je, zda množství obrazů a kanálů přispívá 

k banalizaci válečného zpravodajství a k otupování schopnosti soucitu 
diváka. Pokud ano, existuje nějaké řešení této situace? Sonntagová si je 

vědoma toho, že jí původně navrhovaná „ekologie obrazů“ je utopií, neboť 
žádný z veřejných ochránců nikdy nebude přidělovat dávky hrůz proto, aby 

se udržela jejich autentická schopnost šokovat diváka. Zároveň se však brání 
redukci válečného zpravodajství na vyprázdněný a odcizený obrazový 

spektákl, a argumentuje tím, že co je pro jedny představením, je pro druhé 
stále utrpením (Sonntag, 2011, s. 97-98). Zde však stojí za zmínku jiný možný 

aspekt stvrzující spektakulárnost válečného zpravodajství, respektive jeho 
afirmativní povahu. Debord zkraje svého manifestu píše: „Jak ve formě, tak 
v obsahu, slouží spektákl naprostému ospravedlňování podmínek a cílů 



existujícího systému.“ (Debord, 2009, odstavec 6). Pokud z bezpečí svého 
domova divák sleduje válečné dění v jiných zemích, je tím zároveň utužována 

jeho víra v jistotu politického a společenského uspořádání, ve kterém se 
nachází.  

 
 
 

Prožívání upřímného a hlubokého soucitu s těmi, kteří trpí při válečném 
konfliktu, může mít funkci jistého mementa nebo být spouštěčem aktivního 

se podílení na pomoci lidem válkou zasaženým. Otázkou je, nakolik při 
vzbuzování tohoto soucitu funguje samotný obraz bez ohledu na příběh, 

který ho doprovází. Slavný výjev utíkajících vietnamských dětí zasaženým 
napalmem je spíše výjimečným příkladem fotografie, jejíž příběh lze poměrně 

jasně odvodit z ní samotné (a i proto se stala kanonickou). V mnoha 
případech se však objevují fotografie, které by obstály i jako ilustrace zcela 

jiných událostí. 



 
 

„Vidět znamená věřit“ se obvykle spojuje s novozákonním příběhem 
nevěřícího Tomáše, který neuvěřil, že se Ježíš zjevil v jeho nepřítomnosti po 

svém zmrtvýchvstání. Ostatním učedníkům říká: „Dokud neuvidím na jeho 
rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do 

rány v jeho boku, neuvěřím.“ (Jan 20, 25). Až teprve poté, co se Tomášovi 
Ježíš zjeví a umožní mu vložit ruku do své rány, je apoštol přesvědčen o 
skutečnosti Ježíšova údělu a v ten okamžik uvěří. Podstatné je, že mu ke 

změně postoje samotný obraz nestačí – musí se zároveň hmatatelně 
dotknout Ježíšova utrpení. Ač v posledních letech množství obrazů a 

možností jejich přenosu stále přibývá, základní fyzická distance diváka 
zůstává určující pro mnoho ambivalentních funkcí, jichž ve společnosti 

nabývá obrazové znázornění válečného dění.  
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