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1.	Úvod	

„Vždycky	všechno	fotografuji,	abych	se	cvičil.“	

–	Minor	White	

	

Dílu	 německy	 píšícího,	 v	Anglii	 usazeného	 autora	W.	G.	 Sebalda	 je	 v	německém	a	 angloamerickém	

prostředí	 věnována	 výrazná	 pozornost.	 Autor	 čtyř	 prozaických	 děl, 1 	několika	 básnických	 sbírek 2	

a	esejistických,	 literárněvědných	 prací	 přitom	 ve	 své	 literární	 tvorbě	 využívá	 ne	 zrovna	 obvyklého	

zpestření:	textem	se	prolínají	obrazy.	

	

I	když	je	možné	W.	G.	Sebalda	považovat	za	zavedeného	autora	(v	českém	prostředí	se	mu	dostává	spíš	

okrajové	badatelské	pozornosti),	pokládáme	za	vhodné	uvést	pozadí	jeho	života	a	osvětlit	tak	už	na	

začátku	něco,	na	co	budeme	narážet	v	průběhu	naší	práce.		

	

„V	malé	vesničce	Wertachu	v	bavorském	Allgäu,	ve	sklářské	katolické	rodině,	se	v	květnu	1944	

(…)	narodil	Winfried	Georg	(Maximilian)	Sebald	jako	druhé	dítě	Georga	a	Rosy	Sebaldových.	

V	té	době	právě	vrcholila	druhá	světová	válka.	Ta	ovšem	do	zapadlé	bavorské	vesničky	nikdy	

nedorazila:	 zatímco	 několik	 desítek	 kilometrů	 odtud	 páchali	 nacisté	 svá	 poslední	 zvěrstva	

a	spojenečtí	letci	zabíjeli	na	polních	cestách	bezbranné	civilisty,	ve	Wertachu	jako	by	se	zastavil	

čas“	(srov.	Sebald,	2006:	208).	

	

Takto	W.	G.	Sebalda,	jenž	po	studiích	většinu	života	strávil	mimo	domov,	uvozuje	Radovan	Charvát,	

který	 stojí	 za	 českými	 překlady	 jeho	 děl. 3 	Úvodními	 slovy	 svého	 doslovu	 k	prozaickému	 dílu	

Vystěhovalci	 charakterizuje	 autora,	 jehož	 esejistická	 činnost	 teprve	 později	 přešla	 k	podobně	

laděné	tvorbě	 prozaické.	 O	 stylu	 jeho	 psaní	 uvádí	 Radovan	 Charvát	 následovné:	 „jeho	 věty	 jsou	

příkladem	 výjimečně	 vyváženého	 zvládnutí	 jazyka	 a	 připomínají	 místy	 nádherné	 obrazy	

v	próze“	(tamtéž).	

																																																								
1	Určení	prozaických	děl	W.	G.	Sebalda	jako	„románů“	se	vyhýbáme	jednak	z	důvodu,	že	se	takovému	označení	
samotný	autor	brání	a	označuje	své	dílo	za	„prozaické	texty	bez	bližšího	určení“,	jednak	proto,	že	prolínání	
fotografických	obrazů	jeho	textem	se	nejeví	jako	pro	román	zrovna	typické.		
Srov.	Meyer,	Sven.	Román,	nebo	próza?	A2	[online].	2010,	(2),	1	[cit.	2017-04-25].	Dostupné	z:	
https://www.advojka.cz/archiv/2010/2/roman-nebo-proza.	
2	Naše	práce	se	soustředí	na	prozaickou	tvorbu,	respektive	na	vztah	literatury	a	fotografie.	Přesto	(nebo	právě	
proto)	považujeme	za	vhodné	zmínit	dílo	Unrecounted,	které	vyšlo	posmrtně.	Jde	o	sbírku	třiatřiceti	básní,	
oproti	každé	z	nich	je	litografie.	Jde	o	společné	dílo	s	Janem	Peterem	Trippem,	který	stojí	za	obrazovou	částí.	
Básně	i	grafiky	tematizují	oči,	přesněji	řečeno	upřený,	vytrvalý	pohled.	
3	Jako	první	bylo	vydáno	v	nakladatelství	Paseka	prozaické	dílo	Vystěhovalci	(2006),	následovalo	Austerlitz	
(2009),	což	reflektuje	oblibu	(respektive	vyšší	prodeje)	Sebaldových	knih	v	zahraničí.	Poté	vyšlo	dílo	Saturnovy	
prstence	(2012)	a	Pocity.	Závratě	(2015).		
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Sebaldově	dílu	bylo	 v	literárněvědném	prostředí	 věnováno	nemalé	množství	 prací,	 naším	 záměrem	

je	ovšem	přiblížit	problematiku	média	obrazu	užitého	v	jeho	díle.	Dílo	W.	G.	Sebalda	budeme	sledovat	

z	hlediska	užitých	fotografií,	ty	jsou	součástí	všech	jeho	prozaických	děl,	jmenovitě	děl	Pocity.	Závratě	

(1990),	Vystěhovalci	 (1992),	Saturnovy	prstence:	Anglická	pouť	 (1995)	a	Austerlitz	 (2001).	Základem	

pro	naši	interpretaci	budou	poslední	dvě	vydaná	díla.		

	

Naše	práce	bude	narážet	na	hranice	literární	vědy,	neboť	bude	přesahovat	ke	zkoumání	jiných	oborů,	

a	 proto	 ji	 je	 možné	 považovat	 za	 příspěvek	 ke	 studiu	 intermediality	 jednak	 z	hlediska	 analýzy	

obrazových	materiálů	užitých	v	literárním	díle,	jednak	vzhledem	k	interpretaci	vyprávění,	které	využívá	

mediálně	specifických	postupů	vizuální	reprezentace	a	popisy	se	ve	vyprávění	tímto	způsobem	stávají	

„viditelnými“.	Vzhledem	k	takovému	střetávání	dvou	médií	vyjdeme	z	teorie	intermediality,	jak	ji	uvedl	

německý	teoretik	Werner	Wolf	a	v	českém	prostředí	rozvedly	teoretičky	Alice	Jedličková	se	Stanislavou	

Fedrovou.	

	

Zastavení	 času,	 určitý	 princip	 vizuální	 reprezentace,	 je	 možné	 v	Sebaldově	 díle	 zkoumat	 na	 vícero	

rovinách:	 od	 tematizace	 samotného	 chápání	 času4	přes	 „viditelný“	 popis	 až	 k	zapojení	 fotografie,	

obecně	vzato	obrazů.	V	naší	práci	budeme	analyzovat	to,	jak	se	během	vyprávění	popisy	zviditelňují	

(ekfráze)	a	připomínají	ony	„obrazy	v	próze“.	Vedle	toho	budeme	sledovat,	 jak	textem	prolínající	se	

obrazy	 vyznění	 vyprávění	 mění.	 Záměrem	 této	 práce	 je	 nastínění	 role	 fotografie	 v	literárním	 díle	

a	objasnění	 jejího	 vlivu	 na	 vyznění	 vyprávění.	 „Fotografie	 umožňují	 uvěznit	 skutečnost,	 která	 je	

považována	 za	 nepoddajnou	 a	 nedosažitelnou;	 umožňují	 ji	 zastavit,“	 (Sontag,	 2002:	 146)	 uvádí	

teoretička	 Susan	 Sontagová.	 Ve	 své	 technické	 povaze	 umožňuje	 fotografie	 reprezentovat	 obrazy	

jednoduše	 a	 komukoliv,	 zdá	 se	 průkaznou	 a	 samozřejmou.	 Jenže	 slovy	 Susan	 Sontagové	 fotografie	

příběh	spíš	iluzivně	vytváří	či	umožňuje	nahradit	jeden	příběh	druhým	(srov.	Tamtéž:	147).	

	

Vycházíme	z	předpokladu,	že	v	současné	kultuře	je	výrazný	vliv	vizuality,	a	proto	o	posledním	století	

můžeme	 uvažovat	 jako	 o	 éře	 obrazu.5	K	možnostem	 porozumění	 fotografiím,	 respektive	 obrazům,	

Alice	Jedličková	a	Stanislava	Fedrová	uvádí	z	hlediska	vizuálních	studií	toto:	

																																																								
4	Výrazně	především	v	díle	Austerlitz,	v	němž	se	tematizuje,	že	čas	je	možné	vnímat	odlišně	od	tradičního	pojetí	
západní	civilizace,	která	má	„tendenci	považovat	čas	za	jednosměrný	a	nezvratný	proud,	za	jakousi	
jednosměrnou	ulici.“	(Rimmon-Kenan,	2001,	s.	52)	
5	Mitchell	například	tvrdí,	že	vznik	nové	techniky,	popřípadě	média,	vždy	rozpoutá	rozporuplné	reakce	a	vede	
k	obratu	k	novému	způsobu	reprezentace	(Srov.	Mitchell,	2002,	s.	173).	
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„[P]ři	 interpretaci	 literárních	textů	je	dobré	mít	na	mysli,	že	vidění	a	spolu	s	ním	pozorování	

nejsou	 bezproblémové	 komunikační	 a	 informační	 kanály	 podávající	 víceméně	

‚objektivní‘	 zprávu	 o	 realitě,	 o	 ‚vnější‘	 skutečnosti.	 Jedná	 se	 o	 fenomény	 vyznačující	

se	konvenčností,	historicitou,	tj.	postavené	na	dobové	‚smlouvě‘	či	úzu.	A	k	přesvědčení	o	tom,	

že	 je	užitečné	 rozumět	konvencím	a	vidění	a	 s	nimi	 i	 konvencím	vizuálního	zobrazování	 (…)	

a	konvencím	zobrazování	vidění	a	pozorování	 (…),	 se	později	přidá	 ještě	 jedno.	Přesvědčení	

o	užitečnosti	 shledávání	 odkazů	 ke	 kulturní	 vizuální	 paměti	 sdílené	 autorem	

a	čtenářem“	(Fedrová	–	Jedličková,	2016:	235).		

	

Fotografie	mají	v	prozaickém	díle	W.	G.	Sebalda	význačné	postavení,	přičemž	jejich	význam	–	ačkoliv	

coby	obrazy	jsou	považovány	za	univerzální,	tedy	překonávající	jazykové	bariéry	(srov.	Wittlich,	2011:	

59)	–	je	zřejmý	jen	zdánlivě.	Jejich	význam	je	dán	kulturně	a	dobově.	Na	začátku	jednadvacátého	století	

se	 jeví	 jako	stále	 jasnější,	 že	médium	fotografie,	 spíš	než	aby	 realitu	 reprezentovalo,	 realitu	vytváří	

(srov.	 Sontag,	 2002:	 147).	 Přitom,	 jak	 podotýká	 Silke	 Horstkottová,	 se	 vypravěč	 Sebaldových	

prozaických	 děl	 současně	 jeví	 podivně	 nedotčen	 posunem	 vnímání	 fotografie	 a	 změnou	 v	 jejím	

chápání.6	Záměrem	této	práce	je	důkladné	čtení	Sebaldových	děl,	během	něhož	poukážeme	na	určité	

paradoxy	vyplývající	ze	vzájemného	působení	textu	a	obrazu.	Začali	jsme	pochybovat	o	tom,	že	jsou	

obrazy	v	tomto	díle	nevinné	ilustrace,	a	začali	se	ptát,	o	čem	vypovídají.	

	

Jakmile	 zkoumáme	 fotografie	 v	 díle	 Saturnovy	 prstence	 lupou,	 nevidíme	 nic	 konkrétního,	 vidíme	

jednotlivá	zrna,	která	právě	odstupem	vytváří	iluzi	reality.	Stejně	tak	když	stejnojmenná	postava	v	díle	

Austerlitz	 vidí	 záznam	 filmu	 a	 sleduje	 čas	 nenávratně	 unikat	 rychleji,	 než	 jak	 je	 oko	 schopno	

postřehnout,	 doložení	 této	 zkušenosti	 fotografií	 (Sebald,	 2001:	 354–355)	 ve	 vyprávění	 nedokazuje	

zblízka	 nic	 než	 zrnité,	 černobílé	 reprodukce	 pixelů	 (srov.	 Flusser,	 2001:	 36).	 Začali	 jsme	 se	 dívat	

na	obrazy	v	těchto	dvou	dílech	zblízka,	nasadili	 jsme	si	„Sebalda	na	oči“,	a	začali	pochybovat	o	tom,	

co	tyto	Sebaldovy	fotografie	zobrazují.	

	

Naši	 práci	 otevřeme	 kapitolou	 pojednávající	 o	 vztahu	 literatury	 a	 fotografie.	 Námi	 sledované	 dílo	

W.		G.	Sebalda	tak	zasadíme	v	jistý	literárně-historický	kontext.	 	

																																																								
6	„Doch	scheinen	sie	merkwürdig	unberührt	von	der	Transformation	der	Photographie	und	dem	Wandel	ihres	
Verständnisses.“	Horstkotte,	Silke.	Photographie/Photographieren,	in	Öhlschläger,	Claudia	a	Niehaus,	Michael,	
ed.	W.G.	Sebald-Handbuch:	Leben-Werk-Wirkung.	2017,	s.	173.	
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2.	Role	a	funkce	fotografie	v	literatuře	

	

	

„Dostatečně	pokročilou	technologii	nelze	odlišit	od	magie.“			

–	Arthur	C.	Clarke	

		

	

Jestliže	v	této	práci	mluvíme	o	fotografii,	přemýšlíme	spíš	o	její	funkci.	Místo	kladení	otázky	„co	je	to	

fotografie”	 se	 proto	 ptáme,	 jaká	 je	 v	 námi	 analyzovaných	 textech	 její	 role.	 Fotografii	 z	vývojového	

hlediska	předchází	starší	metody	zobrazení,	vztah	literatury7		a	fotografie	tudíž	uvedeme	nejprve	šířeji,	

tedy	jako	vztah	slovesného	umění	a	obrazu.	

	

Užití	obrazového	materiálu	v	literatuře	není	ničím	neobvyklým,	jako	ilustrace	je	součástí	mnohých	děl	

–	 jako	patrně	nejběžnější	se	 jeví	u	děl	dětské	 literatury.	 Ilustrace	ovšem	nejsou	doménou	výhradně	

literatury	 pro	 děti,	 s	obrazovým	 doprovodem	 se	 setkáváme	 z	historického	 hlediska	 tradičně	

na	frontispisech,	 v	dnešní	 době	 se	 obrazy	 vyskytují	 většinou	 ještě	 dříve,	 vně	 díla,	 a	 to	 na	 obálkách	

samotných	knih.8	Obrazový	doprovod	uvnitř	díla	je	často	se	samotným	literárním	dílem	neodmyslitelně	

spjatý	a	může	též	nabývat	téměř	nezastupitelné	role;	jmenujme	tak	díla	Julese	Verna,	Alenka	v	říši	divů	

Lewise	Carrolla	či	Malý	princ	Antoine	de	Saint-Exupéryho,	z	české	literatury	zmiňme	ještě	Dášenka	čili	

život	štěněte	a	Pudlenka	aneb	Měl	jsem	psa	a	kočku	Karla	Čapka.	Vizualizace	vyprávěného	je	v	těchto	

případech	spjata	s	ilustracemi,	které	mohou	postupem	času	splývat	s	vnímáním	samotného	literárního	

díla;	 třebaže	 ilustrace,	 zdůrazňující	 vyprávěné	 a	 umožňující	 dosáhnout	 přesnějšího	 porozumění,	

nebývají	záměrem	vypravěče	daného	příběhu	a	jsou	jeho	vyprávěním	spíš	jen	motivovány.	9		

	

																																																								
7	Míníme	tím	zde	především	tzv.	krásnou	literaturu,	třebaže	dále	na	příkladu	děl	Rolanda	Barthese	
poukazujeme,	že	přítomnost	slova	a	obrazu	je	běžná	i	mimo	námi	sledované,	takto	intuitivně	vymezené	pojetí	
literatury.		
8	Ačkoliv	připustíme,	že	na	podobu	obrazového	materiálu	v	knize	může	mít	autor	literárního	díla	vliv,	
pokládáme	například	výslednou	podobu	obálky	častěji	za	pouhou	ilustraci,	jakýsi	kompromis	mezi	grafikem	
a	vydavatelem	(marketingem	vydavatelství).	Jinými	slovy	jde	u	obálky	o	adaptaci	literárního	díla,	nikoliv	o	dílo	
samé,	respektive	o	součást	artefaktu-knihy.			
9	Dílo	Saint-Exupéryho	je	pro	naši	práci	příkladné,	neboť	obrazový	materiál	v	některých	situacích	vyprávění	
funkčně	rozvíjí	a	není	takto	možné	jej	během	analýzy	vypustit.	Tímto	případem	máme	u	Malého	prince	na	mysli	
například	situaci,	během	níž	vypravěč	doplňuje	své	vyprávění	kresbou	(klobouk	a/nebo	had;	beránek),	aby	
znázornil,	v	čem	spočívá	nepochopení	mezi	postavami	daného	příběhu	(Srov.	Saint-Exupéry,	1998:	8–13).	
Jinak	je	tomu	v	případě	zmíněných	děl	Karla	Čapka,	jimiž	se	prolínají	kromě	kreseb	také	autorské	fotografie.	
Vzhledem	k	tomu,	že	tyto	fotografie	vyprávění	ilustrují,	ale	nijak	významně	příběh	nerozvíjí,	si	v	naší	práci	
vystačíme	s	takovýmto	krátkým	poznamenáním.	
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V	ohledu	 k	našemu	 cíli	 nás	 pochopitelně	 zajímá	 především	 takové	 užití	 obrazového	 materiálu	

v	literatuře,	které	má	potenciál	proměnit	vyznění	samotného	vyprávění.	Proto	upustíme	od	dalšího	

sledování	námi	načrtnutého	vývoje	vztahu	užití	obrazů	v	literatuře,	které	by	přesáhlo	záměr	této	práce,	

a	budeme	se	již	soustředit	pouze	na	užití	fotografií	uvnitř	literárního	díla.		

	

Z	tohoto	hlediska	je	pro	naše	účely	příhodné	uvést	a	přiblížit	dvě	díla,	a	to	nejprve	Nadju	André	Bretona,	

posléze	 Světlou	 komoru	 Rolanda	 Barthese,	 a	 závěrem	 vždy	 shrneme,	 čím	 je	 v	těchto	 dílech	 užitý	

obrazový	materiál	příznačný.	Obě	díla	užívají	 fotografií,	 funkce	 jejich	užití	se	však	různí	a	 jejich	role	

v	textu	 je	 tak	 mírně	 odlišná.	 Na	 základě	 porovnání	 těchto	 děl	 poukážeme	 na	 to,	 jak	 se	 médium	

fotografie	uplatnilo	v	literatuře	dříve.	Zběžné	seznámení	s	těmito	díly	nám	zprostředkuje	výchozí	pozici	

k	lepšímu	porozumění	specifičnosti	užití	fotografií	v	Sebaldově	díle.	

	

2.	1	André	Breton	a	portrét	Nadji	

	

Prozaické	dílo	Nadja	 vyšlo	nejprve	 roku	1928,	 pro	naše	účely	 je	ovšem	podnětnější	 jeho	opětovné	

vydání	z	roku	1962.	André	Breton	se	tímto	dílem	vymezuje	vůči	konvenční	literární	formě,	která	byla	

předmětem	 kritiky	 dříve	 vydaného	 Surrealistického	 manifestu	 (1924).	 Ten	 měl	 za	 cíl	 teoreticky	

seznámit	se	zásadami	surrealismu	a	surrealismus	je	zde	definován	jako	čirý	psychický	automatismus,	

ideji	 díla	 mají	 být	 podřízeny	 všechny	 výrazové	 prostředky.	 Ačkoliv	 Nadja	 je	 dílo	 běžně	

označované	 		 román,	 je	 praktickým	 navázáním	 na	 manifesty	 surrealismu	 a	 svým	 způsobem	 proti	

tomuto	žánrovému	označení	brojí.	Nový	způsob	zaznamenávání,	ústřední	záměr	surrealistů,	se	v	tomto	

díle	projevuje	 formou	deníkových	 záznamů,	 tematicky	 se	 zde	potýkáme	 s	prolínáním	 faktů	 a	 fikce.	

V	přepracovaném	vydání	Breton	přidává	další	a	svému	záměru	přesněji	odpovídající	fotografie.	

	

Záměrem	tohoto	doplnění	vyprávění	o	fotografie	 je	pokus	o	potlačení	čtenářské	vizualizace.	Pakliže	

se	vypravěč	výrazně	dotkne	nějakého	místa,	předmětu	či	osoby,	v	textu	je	chronologicky	později	užita	

fotografie	jako	ilustrace.	Ústředním	motivem	tohoto	autobiografického	díla	je	setkání	s	enigmatickou	

postavou	Nadji,	ruskou	volnomyšlenkářkou,	jejímuž	kouzlu	vypravěč	bezpodmínečně	podléhá.	Určitým	

důkazem	vyprávěného	se	stávají	oskenované	dokumenty,	ty	zachycují	údajný	kontakt	a	korespondenci	

s	Nadjou,	kterou	vypravěčova	manželka	beze	všeho	toleruje.	Potlačení	vizualizace	odpovídá	záměru	

manifestu	 surrealismu	 odstranit	 z	vyprávění	 popisnost,	 vypravěč	 přítomnost	 fotografií	 komentuje,	

avšak	tyto	fotografie	neinterpretuje.	Povšimněme	si	nyní	jistého	paradoxu:	vypravěč	je	v	rozporu	vůči	

hodnotám	 Nadji,	 kterou	 je	 zároveň	 uhranut,	 a	 tato	 postava	 se	 projevuje	 jako	 oživlá	 manifestace	

principů	 Surrealistického	 manifestu.	 Tento	 tematický	 paradox	 je	 podpořen	 formálně	 fotografiemi,	
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jejichž	funkcí	je	v	naší	interpretaci	pokus	o	dokázání	existence	této	postavy,	respektive	jde	o	určitou	

strategii	objektivizace	vyprávění.	

	

Textem	prolínající	se	obrazový	materiál	je	orámován	a	k	němu	připojenou	anotací10	je	odkazováno	na	

konkrétní	pasáž	v	textu,	k	níž	se	daný	obraz	pojí.	Tyto	ilustrace	zaujímají	vždy	celou	jednu	stranu	a,	jak	

jsme	zmínili	výše,	obrazovému	materiálu	většinou	předchází	daná	pasáž	ve	vyprávění	i	o	několik	stran.	

Tematický	 paradox	 je	 podpořen	 užitými	 fotografiemi	 –	 fotografického	 portrétu	 samotné	 Nadji	

se	čtenář	nedočká.11	Toto	Bretonovo	dílo	tedy	užívá	(většinou	cizích)	fotografií	k	potlačení	vizualizace	

a	fotograficky	 zaznamenaných	 dokumentů	 coby	 důkazů	 existence	 Nadji.	 Postavu	 Nadji	 zároveň	

interpretujeme	 jako	 literární	 metaforu.12	Role	 fotografie	 v	prozaickém	 díle	Nadja	 je	 podružná,	 její	

funkce	ve	vyprávění	je	ilustrační.	

	

2.	2	Roland	Barthes	a	fotografie	Zimní	zahrady	

	

Jako	 metaforu	 lze	 označit	 také	 podstatu	 fotografie	 Zimní	 zahrady,	 představenou	 francouzským	

teoretikem	Rolandem	Barthesem	v	esejistickém	díle	Světlá	komora.	Toto	dílo	je	poslední	vydanou	prací	

a	 je	považováno	za	vyvrcholení	myšlenek	autora	o	 fotografii,	 jeho	tvorbu	 je	zároveň	problematické	

považovat	 za	 úzce	 vědeckou.13 	Takové	 pojetí	 nám	 umožňuje	 mluvit	 o	 „vypravěči“,	 k	danému	 dílu	

současně	přistoupíme	spíš	úzce	selektivně.	

	

Z	našeho	 hlediska	 je	 totiž	 podnětná	 především	 právě	 tato	 popsaná,	 avšak	 v	dílu	 nevyskytující	

se		fotografie.	Vypravěč	k	popisu	této	fotografie	dochází	na	začátku	druhé	části,	poté,	co	vymezí	jím	

představené	pojmy	„studium“	a	„punctum“	(srov.	Barthes,	2005:	31).	Označení	popisovaného	obrazu	

jako	 „snímek	 Zimní	 zahrady“	 lze	 považovat	 za	 metaforu,	 neboť	 zastupuje	 něco	 jiného,	 konkrétně	

kýžený	 „ideální	 portrét“	 matky	 vypravěče,	 obecně	 vzato	 to	 subjektivní,	 co	 pro	 čtenáře	 vytváří	

u	konkrétní	fotografie	pocit	autenticity	referentu.14	Uveďme	nyní	avizovaný	popis:	

	

																																																								
10	Anotace	zahrnuje	také	jméno	autora	fotografie.	
11	Přepracované	vydání	obsahuje	nově	například	koláž	fotografií	očí,	které	jsou	Nadji	připisované.	Toto	bude	
(užitím	podobné	kompozice	a	umístěním	v	textu)	parafrázovat	v	díle	Austerlitz	W.	G.	Sebald.	
12	Za	pozornost	stojí	už	jen	jméno	této	postavy,	respektive	samotného	díla.	Z	hlediska	ruského	původu	této	
postavy	poukazujeme	na	spojení	ruských	slov	„nad“	a	„ja“,	přeloženo	do	francouzštiny	„sur“	a	„moi“	–	sur-moi,	
tedy	surrealistické	„nadjá“.	
13	Srov.	Češka,	Jakub.	Iluzivnost	jako	kvaziargumentační	postup:	Barthes,	Kundera	a	Flammarion	(Literatura	jako	
niterná	vzpomínka	na	to,	co	jsme	nezažili),	in	Česká	literatura.	2012,	60(1),	3–25.	Češka,	Jakub.	Smrt	autora	jako	
nekonceptuální	metafora	(K	jednosměrnosti	literární	komunikace),	in	Filozofia.	89–100.	
14	Slovy	Barthese	jde	přesněji	řečeno	právě	o	„punctum“.	
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„Ten	snímek	byl	velice	starý.	Byl	kartonovaný,	měl	ohmatané	rohy	a	vybledlou	sépiovou	barvu:	

nepříliš	zřetelně	ukazoval	dvě	stojící	děti	na	konci	dřevěného	můstku	v	zaskleném	pavilónu,	

jemuž	se	tehdy	říkalo	Zimní	zahrada.	Moje	matka	měla	tehdy	pět	let	(1898),	 jejímu	bratrovi	

bylo	sedm.	Bratr	se	zády	opírá	o	zábradlí	můstku,	na	které	položil	svou	paži;	matka,	která	stojí	

dál	a	je	menší,	se	dívá	přímo;	fotograf	jí	určitě	říká:	‚Trochu	dopředu,	aby	tě	bylo	vidět‘;	spojila	

si	ruce,	 jedna	drží	druhou	za	prst	v	neobratném	gestu,	 jaké	dělají	právě	děti.	Bratr	a	sestra,	

spojeni	 navzájem,	 jak	 jsem	 věděl,	 rozpojením	 rodičů,	 kteří	 se	 o	 něco	 později	měli	 rozvést,	

pózovali	bok	po	boku,	sami	mezi	větvemi	a	palmami	skleníku	(byl	to	dům	v	Chennevieres-sur-

Marne,	v	němž	se	moje	matka	narodila)“	(Barthes,	2005:	67).	

	

Takovou	verbální	 reprezentaci	 vizuální	 reprezentace	označujeme	pojmem	ekfráze,15	což	 rozvedeme	

ve	třetí	 kapitole.	 To,	 co	 na	 údajné,	 v	díle	 nevyskytující	 se	 fotografii	 u	 vypravěče	 vytváří	 pocit	

opravdovosti,	je	„vyzařování	dobroty“,	tento	pocit	je	nicméně	vypravěčem	shledán	v	obraze	objektivně	

nedoložitelným	 (srov.	Tamtéž:	68).	Vypravěč	nepřítomnost	popisovaného	obrazu	v	díle	 zdůvodňuje	

tím,	že	by	pro	čtenáře	byla	reprodukce	snímku	Zimní	zahrady	zavádějící	–	co	se	vypravěči	jeví	v	dané	

fotografii	autentickým,	není	objektivní	 (srov.	Barthes,	2005:	72),16	a	 taková	 fotografie	by	mohla	být	

čtenářovi	 „manifestací	 čehokoliv“,	 působila	 by	 pouze	 jako	 ledajaká,	 zaměnitelná	 ilustrace	

(srov.		Tamtéž).	Označení	tohoto	sousloví	„snímek	Zimní	zahrady“	jako	metafory	nabývá	na	důležitosti	

v	ohledu	k	poznatkům,	které	vedou	k	pochybnostem	o	existenci	reprezentované	fotografie.	Důvodem	

je	 jistá	podobnost	fotografického	portrétu	Franze	Kafky,	 jak	 jej	popsal	Walter	Benjamin,	a	skutečná	

fotografie	 vyskytující	 se	 ve	 Světlé	 komoře	 (tamtéž:	 98),	 která	 vypravěčově	 popisu	 „snímku	 Zimní	

zahrady“	částečně,	nicméně	nápadně	odpovídá	(srov.	Olin,	2002).	

	

Působivost	 pochopitelně	 není	 v	obrazu,	 popřípadě	 v	dokázání	 existence	 fotografie	 jako	 takové,	 ale	

v	popisu	a	 jeho	vizualizaci.	Čtenáři	nedostupný	obraz	a	 jeho	označení	se	tak	stává	metaforou,	která	

vytváří	 napětí	 ve	 hře	 vypravěče	 postihnout	 objektivní	 přesvědčivost	 fotografie.	 Vznik	 fotografie,	

respektive	 portrétu	 vypravěčovy	 matky,	 je	 představen	 jako	 „utopické	 uskutečnění	 nemožné	 vědy	

o	jedinečném	bytí“,	vypravěč	se	k	tomuto	portrétu	staví	jako	ke	svému	výtvoru	(„[p]rožíval	jsem	svou	

matku	(…)	 jako	své	dítě	ženského	pohlaví“),	aby	na	závěr	konstatoval,	že	portrét	 jeho	matky	se	má	

uskutečnit	 „utopickým	 způsobem,	 tedy	 prostřednictvím	 psaní“	 (srov.	 Barthes,	 2005:	 70–71).	 I	 tato	

vypravěčova	slova	vedou	k	pochybnostem	ohledně	existence	fotografie	Zimní	zahrady.	

	

																																																								
15	Zde	v	krátkosti	v	definici	Jamese	Heffernana.	Srov.	Fedrová,	2012:	15.	
16	Slovy	Barthese	autentické	je	ono	subjektivní	zranění,	„punctum“,	objektivní	lze	naproti	tomu	podrobit	
„studium“.	
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Jak	jsme	již	zmínili	výše,	působivost	spočívá	v	popisu,	což	je	paradox,	který	obhajoba	„snímku	Zimní	

zahrady“	 představuje	 v	kontextu	 fotografií,	 které	 se	 dílem	 prolínají.	 Tyto	 fotografie	 jsou	 součástí	

kánonu	 umělecké	 dokumentární	 fotografie	 a	 jsou	 takto	 známé	 i	 vně	 Světlé	 komory,	 neboť	 jsou	

zpravidla	 dílem	 známých	 fotografů	 –	 ostatně	 jako	 je	 tomu	 v	případě	Nadji.	 Oproti	 Bretonovu	 dílu	

jsou	však	v	Barthesově	díle	 fotografie	 výrazněji	 interpretovány	a	analyzovány,	přičemž	vypravěčovy	

závěry	si	lze	relativně	snadno	ověřit,	protože	fotografie	většinou	těmto	výkladům	přiléhají.		

	

Chtělo	 by	 se	 říct,	 že	 zde	 fotografie	 jednoduše	 plní	 funkci	 ilustrace.	 Podstatu	 ilustrace	 současně	

chápeme	tak,	jak	ji	popsal	Filip	Wittlich,	tedy	že	její	funkcí	je	„předložit	čtenáři	fotografie	jako	podklad	

pro	 lepší	 představu	 popisovaného	 prostředí	 (…)	 [a	 umožnit]	 vytvářet	 v	 čtenářově	 mysli	 názornou	

představu	o	popisované	látce“	(Wittlich,	2011:	155).	Jako	takovou	by	však	bylo	možné	ilustraci	nahradit	

podobným,	potenciálně	adekvátnějším	obrazem	či	 jej	eventuálně	úplně	vypustit,	 což	 se	dále	v	naší	

interpretací	snažíme	vyvrátit.		

	

Jak	poukazuje	v	případě	Barthesova	díla	Olinová,	role	fotografií	je	zde	problematičtější	–	na	příkladu	

fotografie	„Rodinný	portrét“	Jamese	Van	Der	Zeeho,	která	se	ve	Světlé	komoře	nachází	a	je	vypravěčem	

interpretována,	upozorňuje	na	nesrovnalost	v	 jejím	popisu.	Zatímco	 je	popsána	„zlatem	protkávaná	

stužka“,	na	dané	fotografii	takový	předmět	nenacházíme	(srov.	Židková,	2016:	69).	Této	vypravěčově	

interpretaci	zároveň	odpovídá	jiná	fotografie,	nacházející	se	v	dřívějším	Barthesově	díle	Roland	Barthes	

o	 Rolandu	 Barthesovi.	 Podle	 Olinové	 jde	 u	 tohoto	 vypravěčova	 zdánlivého	 pochybení	 o	 záměr,	

který	podporuje	přesnější	pochopení	autorova	pojmu	„punctum“	(srov.	Tamtéž).	

	

Fotografie	 v	Barthesově	 díle	 nejednou	 iniciuje	 vyprávění.	 Kromě	 ilustrační	 funkce	 vytváří	 prostor	

k	ověření	 vypravěčových	 výkladů	 (také	 zde	 je	 obrazovým	materiálům	 vyhrazena	 vždy	 celá	 strana).	

Role	fotografie	je	ve	Světlé	komoře	výraznější,	než	jak	tomu	je	u	Bretona,	neboť	některé	fotografie	jsou	

v	patrném	 rozporu	 s	popisovaným.	 Ve	 shodě	 s	Bretonem	 také	 Barthes	 emblematický	 obraz	 díla	

zprostředkovává	 čtenáři	 ve	 vyprávění	 opisem.	 Na	 „snímku	 Zimní	 zahrady“	 jsme	 poukázali	 na	 to,	

že	může	jít	o	literární	iluzi,	což	jsme	podpořili	tvrzením	o	tom,	že	některé	popisy	jsou	v	tomto	díle	ve	

světle	fotografií	zavádějící.	

	

2.	3	Role	fotografie	jako	metafory	v	literatuře	

	

Jak	 vyplynulo	 z	našeho	 předchozího	 zkoumání	 děl	 Nadja	 a	 Světlá	 komora,	 fotografie	 v	literatuře	

zprostředkovává	to,	co	slovesné	umění	jako	by	nebylo	schopno	vyjádřit.	Jestliže	v	Bretonově	díle	mají	
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fotografie	přesně	ilustrovat	vyprávění,	v	díle	Barthese	jsou	již	popisy	fotografií	obhajobou	samotných	

fotografií	a	prostorem	pro	ověření	tvrzení	popisů.	Role	obrazových	materiálů	je	tedy	v	těchto	dílech	

odlišná,	 avšak	 funkci	 mají	 podobnou.	 Zatímco	 v	Nadji	 mají	 fotografie	 v	duchu	 Surrealistického	

manifestu	 ještě	 víc	 potlačit	 vizualizaci	 čtenáře,	 role	 fotografie	 ve	 Světlé	 komoře	 je	 vzhledem	

k	vyprávění	poměrně	důležitější,	protože	vyžaduje	čtenářovu	pozornost	a	fotografie	je	tím	způsobem	

vůči	popisu	komplementární.	

	

V	teorii	fotografie	představuje	toto	médium	určité	mysterium	jak	pro	Barthese,	tak	pro	Sebalda.	V	eseji	

„Campo	Santo“	popisuje	W.	G.	Sebald	fotografii	jako	médium	„přeludných	zjevení“,	která	se	zhmotňují	

prostřednictvím	velmi	pochybného	kouzelnictví.17	Fotografie	v	takovémto	pojetí	může	mít	v	literatuře	

metaforickou	funkci,	užití	fotografických	obrazů	prostřednictvím	své	mediální	specifičnosti	ztvárňuje	

něco,	co	médium	slova	nedokáže	vyjádřit	jednoduše.	Osvětleme	zároveň	důvod	našeho	užívání	pojmu	

metafory	 –	 tradičního	 literárního	 prostředku	 –	 ve	 vztahu	 k	 médiu	 fotografie	 a	 uveďme,	

jak	se	W.	G.	Sebald	vyjadřuje	k	prolínání	fikce	a	reality	ve	svém	díle.		

	

„Na	otázku,	proč	se	tedy	[W.	G.	Sebald]	drží	fikce	a	nepíše	rovnou	dobové	monografie	(Sigrid	

Löfflerová,	1997),	Sebald	odpovídá,	že	monografie	nedokáže	pracovat	s	metaforou	či	s	alegorií	

kolektivního	průběhu	historie.	Teprve	díky	metafoře	se	do	historie	dokážeme	vcítit.“18		

	

Takto	analogicky19	si	dovolíme	tvrdit	následovné:	Snaha	obsáhnout	v	literatuře	to,	co	by	jinak	nebylo	

možné,	 je	 zřetelným	 záměrem	 užití	 média	 fotografie	 v	díle	Nadja	 André	 Bretona	 i	 Světlá	 komora	

Rolanda	Barthese.	V	našem	pojetí	 jde	 jinými	slovy	o	vizuální	 reprezentaci	 tohoto	druhu	básnického	

obrazu	–	metaforická	funkce	spočívá	v	přenesení	významu	na	základě	užití	specifických	kvalit	jiného	

média.		

	

Jak	se	médium	fotografie	projevuje	v	díle	W.	G.	Sebalda,	jak	rozvíjí	v	této	kapitole	námi	přiblížená	díla	

a	 v	čem	 odpovídá	 užití	 fotografií	 obecným	 tendencím	 v	 (umělecké)	 fotografii,	 na	 to	 se	 již	 bude	

soustředit	další	kapitola.	 	

																																																								
17	Srov.	Patt,	Dillbohner	(eds.),	2007,	s.	170.	
18	Meyer,	2010.	
19	„Přitom	je	důležité,	že	vypravěč	se	v	těchto	prozaických	pracích	často	ve	svých	rysech	i	vlastnostech	kryje	
s	autorem	Sebaldem.	Podobné	znaky	nese	i	jeho	pozdější	esejistická	próza,	například	Byt	ve	venkovském	domě	
(Logis	in	einem	Landhaus,	1998),	kde	se	Sebald	domnívá,	že	na	fotografii	starého	Roberta	Walsera	poznává	
vlastního	dědečka;	esej	o	Rousseauovi	začíná	autobiografickou	vzpomínkou	a	v	textu	o	Janu	Peteru	Trippovi	
je	osobní	vztah	vypravěče	evidentní.	Snaha	zpřístupnit	historii	metaforou	a	učinit	ji	vzrušující	je	tak	zřetelným	
programem	jeho	narativních	i	esejistických	textů.	Z	těchto	a	podobných	shod	získává	Sebaldova	tvorba	na	
koherenci.“	Srov.	Tamtéž.	
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3.	Iluze	autentické	fotografie	v	díle	W.	G.	Sebalda	

	

	

„Stanou	 se	 podivné	 věci,	 když	 se	 bezcílně	 touláte	 světem,	

když	 jen	 někam	 jdete	 v	 očekávání,	 co	 se	 dál	 stane.	

Pak	se	stane	něco,	čemu	později	nikdo	neuvěří.	Co	následuje,	

je	velmi	 důležité:	 je	 nezbytné	 to	 nějak	 zaznamenat	

a	zdokumentovat.	 Samozřejmě,	 může	 se	 tak	 stát	

prostřednictvím	 psaní,	 ale	 koneckonců	 psané	 slovo	 není	

pravý	dokument.		

Fotografie	je	pravý	dokument	par	excellence.	Lidé	se	nechají	

přesvědčit	fotografií.“
20		

–	W.	G.	Sebald	

	

	

Ať	už	jde	o	vypravěčem	pořízené	fotografie,	nebo	jím	oskenované	archivní	fotografie	a	jiné	dokumenty,	

jsou	 bez	 výjimky	 černobílé	 a	 obvykle	 vykazují	 rysy	 stáří	 či	 opotřebovanosti.	 Působí	 obyčejně	

až	ordinérně	a	 zastarale	nejen	vzhledem	k	 současnosti,	 kdy	 je	 stále	dostupnější	 a	běžnější	 barevná	

a	digitální	 fotografie,	21	ale	 především	 kvůli	 tomu,	 že	 jsou	 takto	 stylově	 sjednocené.	 Obrazová	 část	

Sebaldových	 prozaických	 děl	 je	 formálně	 šedivá	 spíš	 než	 kontrastní,	 tematicky	 zavádějící	 spíš	 než	

jednoznačně	 čitelná,	 technicky	 amatérsky	 reprodukována 22 		 spíš	 než	 profesionálně	 editovaná.	

Charakter	fotografií	užitých	v	prozaických	dílech	Saturnovy	prstence	a	Austerlitz	přiblíží	tato	kapitola	

v	ohledu	k	celému	Sebaldovu	dílu	a	v	něm	užitému	obrazovému	materiálu.	

	

Jak	už	 jsme	naznačili	 v	předchozí	kapitole,	 fotografie	navzdory	 této	zběžné	charakteristice	vyvolává	

dojem	opravdovosti,	a	to	vzhledem	k	specifickému	charakteru	fotografického	záznamu.	„Mechanické	

zhotovování	fotografického	obrazu	má	za	následek,	že	divák	si	nevšímá	způsobu,	jakým	je	zobrazení	

provedeno	a	celá	jeho	pozornost	je	soustředěna	na	vizuální	zprávu,“	23	uvádí	Jaroslav	Anděl	v	článku	

																																																								
20	„Strange	things	happen	when	you	aimlessly	wander	through	the	world,	when	you	go	somewhere	and	then	
just	want	to	see	what	happens	next.	Then	things	happen	that	no	one	is	going	to	believe	later.	And	what	comes	
next	is	very	important:	it	is	necessary	to	somehow	capture	and	document	these	things.	Of	course,	you	can	do	
this	through	writing,	but	the	written	word	is	not	a	true	document	after	all.	The	photograph	is	the	true	
document	par	excellence.	People	let	themselves	be	convinced	by	a	photograph.”	Patt,	Dillbohner	(eds.),	2007,	
s.	105–106	[překlad	LG].	
21	Současností	míníme	dobu,	v	níž	je	oproti	době	vydání	díla	barevný	tisk	přístupnější	(což	uvozujeme	na	
příkladu	novin,	v	nichž	dříve	byly	obrazové	materiály	černobílé).	
22	Na	jednotlivých	obrazech	jsou	viditelné	chyby	způsobené	špatným	skenováním	či	chatrným	stavem	
originálního	artefaktu.	
23	Anděl,	Jaroslav.	Proměny	názoru	na	fotografii;	in:	Pospěch,	Tomáš	(ed.).	Hranice:	Dost,	2010,	s.	196.	
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„Proměny	názoru	na	fotografii“.	Úhrnem	vytváří	obrazová	část	prozaických	děl	W.	G.	Sebalda	stylově	

jednotné	 soubory,	 u	 nichž	 dojem	 autenticity	 splývá	 s	 dojmem	 nestylizovanosti.	 Před	 čtenářem,	

respektive	 divákem,24	se	 takto	 reprezentují	 fotografie,	 které	 kromě	 formální	 podobnosti,	 jak	 jsme	

nastínili	výše,	vytváří	tematické	celky.	Ačkoliv	mechanický	charakter	fotografie	může	vést	k	domnění	

objektivnosti	 reprezentovaného,	 provázanost	 jednotlivých	 fotografií	 vede	 k	 uvědomění	 systému	

a	poukazuje	na	promyšlené	užití	takového	materiálu	v	rámci	díla.	Přistupme	nyní	dočasně	k	fotografii	

jako	k	autentické,	avšak	účelně	aranžované.	

	 	

Parafrázujeme-li	 Susan	 Sontagovou,	 můžeme	 v	 ohledu	 k	Sebaldově	 dílu	 tvrdit	 následující:	 protože	

je	určitá	 fotografie	pouhým	fragmentem,	závisí	 její	vyznění	na	tom,	kde	 je	umístěna.	Fotografie	dle	

Susan	Sontagové	znamenají	něco	jiného	v	galeriích,	novinách,	časopisech	či	v	knihách.	„Každá	z	těchto	

situací	dává	fotografiím	odlišný	smysl,	žádná	však	nemůže	uzavřít	jejich	význam,“	tvrdí	dále	s	odkazem	

na	Ludwiga	Wittgensteina,	který	tak	poukázal	v	případě	jazyka	a	 jazykových	her	(Sontag,	2002:	97).	

Tyto	hry	se	řídí	určitými	pravidly	(Peregrin,	2015:	2),	které	je	příhodné	postihnout	i	v	případě	Sebaldova	

zacházení	 s	 médiem	 fotografie.	 „Právě	 tímto	 způsobem	 přispívá	 existence	 a	 proliferace	 fotografií	

k	narušování	samotné	představy	významu,	k	onomu	rozparcelování	jediné	pravdy	na	pravdy	relativní,	

které	 moderní	 liberální	 vědomí	 pokládá	 za	 samozřejmé,“	 dodává	 Sontagová	 (2002:	 98),	 přičemž	

„tímto	způsobem“	 máme	 v	tomto	 případě	 na	 mysli	 to,	 jak	 se	 v	 Sebaldově	 díle	 prolíná	

vyprávění	fotografiemi.		

	

V	rozhovoru	týkajícím	se	prolínání	fotografií	jeho	dílem	W.	G.	Sebald	uvádí,	že	impulsem	užití	obrazu	

ve	vyprávění	může	být	takřka	cokoliv.	Fotografie,	které	vypravěč	v	Sebaldově	díle	užívá,	takto	vedou	

přirozeně	 k	 vytváření	 jejich	 (nového)	 příběhu.	 K	efektu,	 jehož	médium	 fotografie	může	dosáhnout,	

uvádí	W.	G.	Sebald	následovné:	

	

„Měli	 jste	 pocit	 [s	 nasazenými	 stereoskopickými	 brýlemi25] 26 ,	 že	 tělem	 jste	 ve	 své	 běžné	

měšťácké	 realitě.	 Ovšem	 očima	 jste	 ve	 zcela	 odlišném	 prostředí:	 v	 Riu	 de	 Janeiru	 anebo	

pašijových	 hrách	 v	 Oberammergau	 anebo	 kdekoliv	 jinde,	 co	 se	 zrovna	 nabízelo	 k	 vidění.	

Měl	jsem	 vždy	 pocit,	 že	 fotografie	 vyvíjí	 tlak	 na	 diváka	 a	 v	 tomto	 enormním	 způsobu	 jej	

																																																								
24	V	naší	práci	budeme	pracovat	se	čtenářem,	respektive	čtením	fotografie.	Citace	takto	budeme	spíš	
komentovat	než	opravovat.	
25	Stereoskopie	spojuje	dvě	fotografie	v	jednu,	což	vytváří	prostorový,	realistický	efekt.	Viz	Wittlich,	2011:	30–
31.	
26	Poznamenal	LG.	
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takříkajíc	vtahují	do	svého	neskutečného	světa;	tedy	světa,	u	něhož	jeden	neví,	jak	je	přesně	

vytvořen,	ale	o	němž	tuší,	že	tam	někde	je.”27	

	

Při	čtení	Sebaldových	děl	jsme	vedeni	k	přijetí	obrazových	materiálů	jako	dokladů	toho,	co	předkládá	

vyprávění,	 jehož	 jsou	 současně	 neoddělitelnou	 součástí.	 Jestliže	 tak	 interpretujeme	 konkrétní	

fotografii,	 jsme	 žádáni	 přijmout	 fikční	 svět	 se	 vším	 všudy	 (jak	 text,	 tak	 fotografie)	 a	 obrazovým	

materiálům	 přiznat	 v	rámci	 vypravěčova	 příběhu	 jistou	 roli.	 Problém	 autenticity	 fotografie	

je	navracející	 se	motiv	 v	díle	W.	G.	 Sebalda,	 což	 výrazněji	 přiblíží	 pátá	 kapitola;	 jedním	 z	výrazných	

příkladů	 evidentního	 uvědomění	 této	 problematiky	 se	 vyskytuje	 už	 v	díle	 Vystěhovalci,	 v	němž	

vypravěč	 poukáže	 na	 manipulaci	 s	 fotografií.	 Té	 je	 dosaženo	 způsobem,	 že	 nad	 hořícími	 knihami	

je	v	retuši	doplněn	kouř,	který	by	daný	fotografický	přístroj	nebyl	schopen	zachytit	–	fotografie	je	tím	

způsobem	následně	upravena,	aby	odpovídala	realitě	(Sebald,	2006:	162).	Přesto,	nebo	právě	proto,	

vypravěč	 dále	 užívá	 fotografií	 jako	 dokladů	 svých	 příběhů	 a	 z	tohoto	 paradoxu	 manipulovatelné	

a	významově	 víceznačné	 fotografie	 vyprávění	 těží.	 Jak	 poznamenává	 Pattová,	 namísto	 „efektu	

reality“	 se	 čtenář	 ocitá	 ve	 „fiktivní	 fotografii“	 a	 představují	 se	 před	 ním	 rozmanité	 efekty	 média	

fotografie	 (srov.	 Patt,	 Dillbohner,	 2007:	 47–50).	 Při	 zkoumání	 role	 obrazových	 materiálů	 v	 díle	

W.	G.	Sebalda	 jsme	 takto	 vedeni	 zkoumat	 nespolehlivost	 fotografie	 vzhledem	 k	 tomu,	 jakou	 stopu	

za	sebou	fotografie	nechává	z	reálného	světa	a	předně	co	je	doložitelné	z	vyprávění.	

	

3.	1	Kvalita	obrazového	materiálu	v	dílech	Saturnovy	prstence	a	Austerlitz	

	

Míra	informací,	kterou	je	z	obrazového	materiálu	možné	získat,	se	odvíjí	od	technické	kvality	média.	

Jak	 jsme	 přitom	 naznačili,	 v	případě	 díla	W.	 G.	 Sebalda	 je	 technická	 úroveň	 obrazového	materiálu	

nevalné	úrovně.28	Dříve	než	přejdeme	k	analýze	vlivu	obrazového	materiálu	na	vyprávění,	typologicky	

jej	 pro	 naše	 účely	 roztřídíme.	 Podobně	 jako	 v	celém	 díle	 W.	 G.	 Sebalda,	 také	 v	dílech	 Saturnovy	

prstence	a	Austerlitz	se	střetáváme	se	dvěma	druhy	fotograficky	zaznamenaných	obrazů:	

	

																																																								
27	„You	had	the	feeling	that	with	the	body	you	are	still	in	your	normal	bourgeois	reality.	With	the	eyes,	
however,	you	are	already	in	an	entirely	different	place:	in	Rio	de	Janeiro	or	at	the	passion	plays	in	
Oberammergau	or	whatever	else	could	be	seen	at	the	moment.	I	always	have	the	feeling	with	photographs	
that	they	exert	a	pull	on	the	viewer	and	in	this	entirely	amazing	(ungeheure)	manner	draw	him	out,	so	to	
speak,	from	the	real	world	into	an	unreal	world;	that	is,	a	world	of	which	one	doesn’t	exactly	know	how	it	is	
constituted	but	of	which	one	senses	that	it	is	there.“	Patt,	Dillbohner	(eds.),	2007,	s.	105	[překlad	LG].	
28	Nutno	podotknout,	že	česky	vydané	dílo	W.	G.	Sebalda	je	na	tom	v	porovnání	s	německým	či	anglickým	
vydáním	poměrně	hůře.	Fotografie	jsou	například	v	některých	případech	méně	kontrastní,	což	způsobuje	ještě	
horší	čitelnost	obrazového	materiálu.	Během	naší	analýzy	takto	naše	závěry	ověřujeme	s	vyzněním	reprodukcí	v	
původním	vydání.		
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1) primární	 fotografické	 reprodukce	 (fotografie	 pořízené	 vypravěčem	 či	 postavami;	

reprodukované	archivní	fotografie	v	užším	smyslu)	29;	

2) sekundární	 fotografické	 reprodukce,	 tedy	 fotograficky	 zaznamenané	 dokumenty	 v	širším	

smyslu	 (obrazy,	 kresby	a	 jiné	 reprodukce	výtvarného	umění;	 náčrty,	 půdorysy,	mapy	a	 jiné	

reprodukce	archivních	dokumentů).	

	

Zvláštní	 funkci	má	 z	našeho	 hlediska	 reprodukce	 chyb,	 které	 některé	 obrazové	materiály	 obsahují.	

Na	fotografických	 reprodukcích	 se	 tak	 mohou	 vyskytovat	 chyby	 způsobené	 buďto	 nekvalitní	

reprodukcí	reprodukce,	u	níž	je	viditelné	skenování,30	nebo	jsou	tyto	chyby	součástí	reprodukovaného	

obrazu,	 jako	 třeba	 u	viditelného	 pozůstatku	 stopy	 ohybu	 na	 pohlednici	 (srov.	 Sebald,	 2009:	 106)	

či	v	případě	 otvoru	 zřejmě	 způsobeného	 pověšením	 původní	 fotografie	 (srov.	 Tamtéž:	 49).	

Tyto	„chyby“,	 na	 které	 vypravěčem	 není	 upozorněno,	 jsou	 dalším	 důvodem	 k	přijetí	 autenticity	

předkládané	fotografie.	Jde	přitom	spíš	o	hru	na	objektivizaci	vyprávění,	neboť	u	takto	„nedokonalé“31	

fotografie	nepředpokládáme	další	manipulaci	s	jejím	významem.	To,	jak	je	takový	úsudek	zavádějící,	

objasní	pátá	kapitola.	

	

V	ohledu	k	záměru	naší	práce	jsou	podnětné	především	ty	obrazové	materiály,	které	mají	charakter	

primární	fotografické	reprodukce.	Tyto	reprodukce	jsou	přitom,	jak	jsme	již	avizovali,	černobílé.	K	užití	

černobílých,	nikoliv	barevných	reprodukcí	ve	svém	díle	odpovídá	W.	G.	Sebald	následovně:	

	

„Nechovám	 nedůvěru	 k	barvě	 z	principu.	 Je	 jen	 zkrátka	 snazší	 přistoupit	 k	černobílým	

fotografiím.	Barevné	fotografie,	když	nejsou	dobře	zhotoveny,	mívají	známku	obyčejnosti,	což	

je	něco,	s	čím	se	téměř	nesetkáme	u	černobílých	reprodukcí.	Diskrétní	charakter	černobílé	pro	

mě	byl	vždy	obzvlášť	atraktivní.	Technické	detaily	jsou	záležitosti,	nad	kterými	jsem	nikdy	vážně	

nepřemýšlel.“	32		

	

																																																								
29	Jde	pochopitelně	v	mnohých	případech	o	tušení,	ne	vždy	je	u	fotografie	explicitně	patrné,	kdo	je	jejím	
autorem.	Tomu	se	blíže	budeme	věnovat	ve	čtvrté	kapitole	během	analýzy	vyprávění	v	ohledu	k	fotografiím.	
30	Například	viditelné	pruhy	způsobené	nepřesným	skenováním.	Srov.	Sebald,	2009:	202.	
31	Podotkněme,	že	jde	o	podobnou	iluzivní	taktiku	jako	v	případě	dřívějšího	příkladu	s	retuší,	která	je	
vypravěčem	naopak	avizovaná.	Výrazná	chyba	na	reprodukci	fotografie	jako	by	objektivizovala	její	reálnou	
předlohu.	
32	„I	don't	mistrust	color	in	principle.	It's	just	the	case	that	it's	easier	to	approach	black	and	white	photographs.	
Color	photographs,	if	they	are	not	done	well,	often	tend	to	have	the	mark	of	the	common,	which	is	something	
that's	almost	never	the	case	with	reproductions	in	black	and	white.	To	me	the	discrete	character	of	black	and	
white	has	always	been	particularly	attractive.	Technical	details	are	things	that	I've	never	seriously	thought	
about.“	Patt,	Dillbohner	(eds.),	2007,	s.	104–105	[překlad	LG].	
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Především	poslední	větu	je	nutné	brát	s	jistou	rezervou,	neboť	daný	charakter	obrazového	materiálu	

má	výrazný	vliv	na	vyznění	Sebaldova	díla.	V	této	odpovědi	ovšem	nacházíme	více	podnětných	tezí,	

které	 nyní	 rozvedeme.	 Když	 W.	 G.	 Sebald	 mluví	 o	 „diskrétním	 charakteru	 černobílé“,	 má	 v	naší	

interpretaci	 na	 mysli	 skutečnost,	 že	 oproti	 barevným	 fotografiím	 černobílé	 reprodukce	 umožňují	

čtenáři	 větší	 představivost.	 Jejich	 neobyčejnost	 totiž	 tkví	 v	tom,	 že	 barevné	 spektrum	 omezují	

na	černobílou	 škálu	 –	 čtenář	 si	 u	 takových	 reprodukcí	 snáze	 uvědomí,	 že	 si	 je	 třeba	 něco	 doplnit.	

Kouzlo,	 jakési	 tajemství,	 evokují	 už	 tím,	 že	 neukazují	 tolik	 jako	 barevná	 fotografie,	 nechávají	

potenciálně	 víc	 prostoru	 k	čtenářově	 dovršení.	 Zatímco	 barevné	 reprodukce	 by	 pravděpodobně	

poměrně	 rozšiřovaly	 možnosti	 interpretace, 33 	černobílá	 jim	 zachovává	 určitou	 stálost,	 slovy	

W.	G.	Sebalda	diskrétnost.34	Kromě	toho,	tvrdí	dále	Sebald,	je	ke	vzniku	obrazového	materiálu	v	jeho	

díle	užitý	laciný,	analogový	fotoaparát	a	nesejde	na	tom,	jaký	druh	fotografického	filmu	si	do	něj	najde	

cestu	(srov.	Patt,	Dillbohner,	2007:	105–106).	K	tomu	ještě	poznamenává	James	Elkins	následovné:		

	

„Jako	by	nebylo	dostatečné	svět	reprezentovat	fotografiemi,	fotografie	jsou	pod	kurátorským	

dohledem	[vypravěče]35,	aby	si	udržely	pravdivost	a	současně	–	nelogicky	–	jsou	manipulovány	

a	staromódně	aranžovány,	aby	patřičně	představovaly	svou	nepřiměřenost.	Tato	metoda	tudíž	

zahrnuje	 falešnou	 nostalgii,	 neboť	 fotografie	 jsou	 reprodukovány	 určitým	 způsobem,	 aby	

vyvolaly	význam,	který	se	předpokládá,	že	je	fotografii	obecně	vlastní.“36	

	

Poukazuje	 tím	 na	 vypravěčovu	 zdánlivě	 bezpříznakovou	 metodu	 užití	 fotografií,	 jejichž	 charakter	

o	něčem	nutně	vypovídá.	K	charakteru	fotografií	a	způsobům	jejich	užití	v	díle	W.	G.	Sebalda	se	jeví	

jako	 nosné	 vyjít	 z	termínu	 „vizuální	 hra“	 Roberta	 Silveria,	 který	 jej	 zavedl	 v	paralele	

k	Wittgensteinovým	 jazykovým	 hrám.	 Vizuální	 hru	 definuje	 jako	 „navzájem	 na	 sebe	 působící	 vlivy	

vizuality,	jež	jsou	skryté,	které	mají	rozmanité	logiky,	pravidla	a	ambice.	Vytvářejí	však	(…)	jisté,	zcela	

konkrétní	vizuálně-myšlenkové	struktury“	(Silverio,	2007:	28).	Robert	Silverio	tento	termín	představuje	

na	základě	studia	umělecké	fotografie	dvacátého	století,	přičemž	tvrdí,	že	„nejde	o	to,	co	umělec	chtěl	

říct,	 jde	 o	 to,	 co	 umělec	 v	obraze	 říká,	 legitimizuje,	 i	 když	 o	 tom	 on	 sám	 neví,	 nebo	 ví	 pouze	

částečně“	 (tamtéž).	 Jestliže	 jsme	o	 fotografiích	a	obrazovém	materiále	obecně	v	díle	W.	G.	Sebalda	

																																																								
33	Barevné	fotografie	mají	například	určitou	hodnotu	ve	způsobu	vyvážení	teploty	a	nádechu,	což	ovlivňuje	
vyznění	obrazového	materiálu	–	určitá	fotografie	takto	může	působit	studeně/hřejivě,	přirozeně/uměle	apod.	
	
35	Poznamenal	LG.	
36	„It	is	as	if	the	world	cannot	be	well	represented	by	photographs,	so	photographs	have	to	be	curated	to	retain	
what	veracity	they	have	and	also,	illogically,	manipulated	and	even	antiqued	in	order	to	demonstrate	their	
inadequacy.	The	practice	therefore	involves	a	false	nostalgia,	because	photographs	have	to	be	printed	in	a	
certain	way	in	order	to	express	a	property	that	is	implied	to	be	inherent	in	photography	in	general.“	Elkins,	
2014:	1	[překlad	LG].	
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tvrdili,	že	je	stylově	jednotný	a	reprodukce	jsou	mnohdy	nevalné	úrovně,	nacházíme	u	Roberta	Silveria	

teze,	které	námi	sledovaná	díla	v	mnohém	vystihují:	

	

„Preciznost	zobrazení	ve	fotografii	závisí	na	poměru	formátu	negativu	vůči	pozitivu	a	citlivosti	

filmu.37	To,	 zda	 autor	 použije	malý	 formát	 negativu	 a	 citlivý	 hrubozrnný	 film	 (…),	 bude	mít	

nutně	dopad	přesahující	 technické	kategorie	a	bude	vypovídat	o	autorově	pohledu	na	svět.	

Hrubé	zrno	ve	fotografii	je	neformální	až	civilizačně	skeptické	(…).	Kromě	kritičnosti	může	být	

tedy	nekvalita/nepreciznost	snímků	také	nositelem	věrohodnosti.	(…)	Z	toho	vzniká	nedávno	

zrozený	 vizuální	 princip:	 nekvalita,	 hrubé	 zrno,	 neostrost,	 kontrastnost	 jako	 důkaz	

věrohodnosti,	autenticity“	(tamtéž).	

	

Takto	totiž	můžeme	charakterizovat	primární	i	sekundární	fotografické	reprodukce	v	dílech	Saturnovy	

prstence	a	Austerlitz:	nekvalita	a	nepreciznost	reprodukce	fotografií	zakládá	stylově	vyhraněný	soubor,	

ten	 rezonuje	 s	vypravěčovým	 melancholickým,	 nostalgií	 naplněným	 pohledem	 na	 svět,	 který	

je	fotografie	 schopná	 uvěznit	 či	 alespoň	 na	 chvíli	 zastavit.	 Nejde	 přitom	 o	 to,	 aby	 fotografie	 byly	

nerozluštitelné,	ale	aby	na	čtenářovu	pozornost	kladly	pokud	možno	vyšší	nároky.	Fotografie	se	touto	

stylovou	 shodou	 slovy	 Silveria	 intelektualizuje,	 neboť	 nedokonalost	 fotografií,	 které	 vznikají	 jakoby	

náhodně,	 činí	 tyto	 obrazové	 materiály	 drsné	 a	 zároveň	 důvěryhodné	 –	 „jejich	 uvěřitelnost,	 nebo	

naivněji	 pravdivost,	 je	 protipólem	 většiny	 dokonalých,	 precizně	 nasnímaných	 (…)	 fotografií“	 (srov.	

Tamtéž:	 35).	 Jako	 funkci	 této	 neostrosti	 a	 matné	 čitelnosti	 fotografických	 reprodukcí	 v	námi	

sledovaných	dílech	určujeme	hru	o	objektivizaci	vyprávěného,	fotografie	se	takto	jeví	v	rámci	vyprávění	

věrohodně.	Legitimizující	charakter	má	v	naší	interpretaci	také	černobílá,	která	(již	v	době	původního	

vydání)	představuje	odkaz	k	zašlé,	konzervativní	podobě	fotografie.	

	

Tímto	způsobem	obrazový	materiál	v	díle	W.	G.	Sebalda	vytváří	onu	vizuální	hru,	jak	ji	definuje	Robert	

Silverio.	 Jednotlivých	případů,	u	nichž	 je	 to	 v	ohledu	k	 vyprávěnému	obzvlášť	patrné,	 se	dotkneme	

v	páté	kapitole,	neboť	slovy	Susan	Sontagové,	„všechny	snímky	jen	čekají	na	to,	až	je	vysvětlí	či	zfalšují	

jejich	popisky“	(Sontagová,	2011:	15).	Třebaže	totiž	obrazový	materiál	vypovídá	o	mnohém	sám	o	sobě,	

během	 zapojení	 do	vyprávění	 je	 jeho	 iluzivní	 výpověď	 o	 to	 výraznější	 a	 pro	 účely	 naší	 práce	 takto	

zásadní.	 Na	 roli	 obrazového	materiálu	 v	námi	 sledovaných	 dílech	 se	 podílí	 také	 formát	 a	 umístění	

v	rámci	textu,	to	přiblíží	další	podkapitola.		

	

	

																																																								
37	Jinými	slovy	vstupní	kvalita	fotografické	techniky	má	co	dočinění	s	výstupní	technickou	kvalitou	reprodukce.	
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3.	2	Formát	a	umístění	obrazového	materiálu	v	dílech	Saturnovy	prstence	a	Austerlitz	

	

V	předchozí	kapitole	jsme	u	děl	André	Bretona	a	Rolanda	Barthese	zmínili,	jakým	způsobem	jsou	do	díla	

umístěny	obrazové	materiály.	Jak	v	Nadji,	tak	ve	Světlé	komoře	byla	fotografickým	reprodukcím	vždy	

vyhrazena	celá	strana,	což	činí	vnímání	obrazového	materiálu	v	díle	jednoduchým,	reprodukce	jsou	od	

textu	formálně	odděleny.	Naproti	tomu	v	případě	díla	W.	G.	Sebalda	se	už	s	obrazovým	materiálem	

nakládá	všeobecně	volněji,	užití	nemá	pravidelnost.	Také	z	hlediska	umístění	a	formátu	je	s	obrazovým	

materiálem	nakládáno	poměrně	výrazněji.		

	

Projevuje	se	 to	zaprvé	 tím,	 že	obrazový	materiál	má	různou	velikost	 i	 formát38	a	obrazový	materiál	

je	do	textu	umístěn	různým	způsobem39.	Zadruhé	se	to	projevuje	tak,	že	se	v	dílech	Saturnovy	prstence	

a	Austerlitz	 obrazový	materiál	 jednak	neanotuje,	 jednak	 zpravidla	neavizuje.	Neznamená	 to	ovšem,	

že	by	 na	 „anotaci“	 Sebaldovo	 dílo	 zcela	 rezignovalo,	 jak	 se	 může	 zdát	 z	jeho	 českého	 vydání.	

V	porovnání	s	českým	vydáním	jeho	německá	(či	anglická)	varianta	nejednou	formátuje	text	tak,	aby	

lépe	navazoval	na	obrazový	materiál.	Oproti	tomu	české	vydání	je	zarovnáno	do	bloku.	Do	třetice,	jak	

už	 vyplývá	 z	předchozích	 bodů,	 přesné	 umístění	 a	 formát	 obrazového	 materiálu	 má	 co	 dočinění	

s	vyzněním	vyprávění.	Umístění	užitých	obrazových	materiálů	 je	provedeno	 specifickým	způsobem,	

a	to	v	ohledu	k	slovesnému	vyprávění.	Vzhledem	k	tomuto	je	nutné	brát	zvláštní	zřetel	na	to,	kde	a	jak	

je	obrazový	materiál	v	díle	užit.	Všechny	tři	body	a	jejich	vliv	na	vyprávění	bude	prakticky	analyzovat	

pátá	kapitola.	

	

Stejně	jako	u	druhého	bodu,	také	třetí	bod	mnohdy	patřičně	nezachycuje	české	vydání	Sebaldova	díla.	

Důvodem	je	pravděpodobně	ekonomická	otázka,	neboť	německé	i	anglické	vydání	je	co	do	rozměru	

menší,	nicméně	co	do	rozsahu	stran	větší.40	Jelikož	patřičná	reflexe	této	problematiky	přesahuje	záměr	

naší	práce,	vystačíme	si	s	takovým	konstatováním.	Vzhledem	k	tomu,	že	je	vzájemné	působení	obrazu	

a	textu	z	našeho	hlediska	důležité,	naše	analýza	vychází	z	porovnání	s	cizojazyčnými	vydáními.	Závěry	

naší	interpretace	vztahu	textu	a	obrazu	takto	vždy	ověřujeme.	

	

Ve	chvíli,	kdy	si	 jsme	vědomi	stylové	 jednoty	z	hlediska	kvality	obrazového	materiálu,	 je	nutné	brát	

zvýšený	ohled	také	k	specifickému	formátu	a	umístění	obrazového	materiálu	v	textu.	Jak	ozřejmí	další	

																																																								
38	Obrazový	materiál	zabírá	i	méně	než	čtvrtinu	strany,	jindy	celou	dvoustranu	díla.	Formát	se	také	liší:	
od	nejčastěji	užitého	obdélníkového	tvaru	k	čtvercovému	či	poměrně	vzácnějšímu	oválnému	a	jinému	tvaru.	
39	Z	příkladně	vymykajících	se	způsobů	užití	obrazového	materiálu	uveďme	umístění	v	poznámkovém	aparátu	
č	tak,	že	vytváří	spojené	zápatí	dvou	stran.	
40	Průměrně	o	sto	stran.	
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kapitola,	 v	 případě,	 že	 jsme	 nadto	 vypravěčem	 upozorněni	 na	 možnost	 manipulace	 obrazového	

materiálu	 a	 účelné	 zvolení	 toho	 kterého	 obrazu, 41 	začínáme	 pochybovat	 o	 důvěryhodnosti	

vyprávěného.	 Stylově	 specifické	 zacházení	 s	obrazovým	materiálem	 v	naší	 interpretaci	 vede	 k	vyšší	

pozornosti.	 Tuto	 neobvyklou	pozornost	 čtenář	 věnuje	 části	 díla,	 která	 na	 první	 pohled	působí	 jako	

prostá,	 popisy	 ozřejmující	 ilustrace.	 Ve	 vyprávění	 by	 ilustrace	 ovšem	 v	takovém	 pojetí	 měla	

podřadnější	roli,	což	se	pokoušíme	vyvrátit	touto	analýzou	vzájemného	doplňování	jednotlivých	médií.	

Užití	obrazového	materiálu	má	vůči	vyprávěnému	podobně	důležitou	roli.	

	

3.	3	Užití	fotografií	v	díle	W.	G.	Sebalda	v	ohledu	k	dílu	André	Bretona	a	Rolanda	Barthese		

	

V	porovnání	 s	dříve	 přiblíženými	 díly	 André	 Bretona	 a	 Rolanda	 Barthese	 můžeme	 říci,	 že	 dílo	

W.	G.	Sebalda	 na	 tyto	 tvůrce	 v	mnohém	 navazuje.	 Důležitější	 je	 pochopitelně	 to,	 jak	W.	 G.	 Sebald	

užití	fotografií	v	literárním	díle	rozvíjí.	Pakliže	v	díle	Bretona	měl	obrazový	materiál	převážně	ilustrační	

funkci	a	u	Barthese	inicioval	vyprávění,	u	W.	G.	Sebalda	sledujeme	rozvinutí	této	metody.	Fotografie	

se	 stávají	 zprostředkovatelem	 ověření	 (slovesného)	 vyprávění,	 protože	 jak	 poukazuje	

Silke	Horstkottová:		

	

„Sebaldovy	texty	zaujímají	ambivalentní	pozici	k	této	autentizační	funkci.	Fotografie	Sebaldovi	

slouží	jako	způsob	vyvolání	vzpomínky.	Postavy	a	vypravěč	jim	také	připisují	schopnost	vytvořit	

reálný	přístup	k	minulosti	–	nikoliv	pouze	metaforický	či	příležitostný.	Zároveň	Sebaldovy	texty	

naznačují,	 že	 tomuto	 okouzlenému	 pohledu	 na	 fotografii	 se	 nedá	 věřit.	 V	 Sebaldových	

fotograficko-slovesných	 kolážích	 se	 čtenáři	 na	 základě	 interakce	 obrazového	 a	 slovesného	

nabízí	odlišný	pohled	na	fotografii	a	její	možnosti,	což	mu	umožňuje	nezávislé	posouzení.“42	

	

V	dílech	Saturnovy	prstence	a	Austerlitz	vypravěč	předkládá	mnohé	fotografické	reprodukce,	které	jsou	

výtvorem	jeho	či	postav	daného	příběhu.	Jejich	kvalita	a	stylová	soudržnost,	stejně	jako	jejich	formát	

a	umístění	v	textu,	má	vliv	na	vyznění	těchto	obrazových	materiálů,	respektive	vyprávění.	Obrazový	

																																																								
41	Jak	jsme	uvedli	na	začátku	kapitoly	na	příkladu	užité	fotografie,	u	níž	byl	proveden	zásah,	aby	odpovídala	
realitě,	což	posléze	vypravěč	sám	avizuje.	
42	„Sebalds	Texte	nehmen	zu	dieser	Beglaubigungsfunktion	eine	ambivalente	Stellung	ein.	Photographien	
dienen	bei	Sebald	immer	wieder	als	Anlass	für	Erinnerungen;	Figuren	und	Erzähler	schreiben	ihnen	darüber	
hinaus	die	Fähigkeit	zu,	einen	realen	–	nicht	nur	metaphorischen	oder	okkasionellen	–	Zugang	zur	
Vergangenheit	zu	sti	en.	Gleichzeitig	enthalten	Sebalds	Texte	jedoch	Hinweise	darauf,	dass	dieser	magischen	
Sicht	der	Photographie	nicht	zu	trauen	ist.	Eine	di	erenziertere	Vorstellung	der	Photographie	und	ihrer	
Möglichkeiten	erwächst	insbesondere	aus	der	Interaktion	von	Bildlichkeit	und	Schrilichkeit	in	Sebalds	Photo-
Text-Collagen,	die	dem	Leser	eine	eigenständige	Einschätzung	ermöglicht.“	Horstkotte,	Silke.	
Photographie/Photographieren,	in	ÖHLSCHLÄGER,	Claudia	a	NIEHAUS,	Michael,	(eds).	W.G.	Sebald-Handbuch:	
Leben-Werk-Wirkung.	2017,	s.	166–167	[překlad	LG].	
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materiál	 v	tomto	 ohledu	 většinou	 jako	 by	 jen	 ilustroval	 vyprávění.	 Přitom	 podobně,	 jako	 bylo	

naznačeno	v	předchozí	kapitole,	role	obrazových	materiálů	–	obzvláště	fotografie	–	v	díle	W.	G.	Sebalda	

přesahuje	 roli	 ilustrace.	 Jsou	vizuální	hrou	ve	vyprávění,	které	 tímto	způsobem	zřetelně	proměňují.	

Jejich	 funkcí	 se	 mnohdy	 stává	 odvedení	 pozornosti	 od	 významu	 jejich	 role,	 ta	 je	 ambivalentní	

a	nejednoznačná,	mezi	fakty	a	fikcí.43	Fotografie	působí	i	proti	tvrzení	popisů	ve	vyprávění,	což	může	

být	více	či	méně	patrné.	Jinými	slovy	fotografie	tudíž	nelze	jako	v	případě	ilustrace	nahradit	ilustrací	

jinou.	Fotografie	je	v	těchto	dílech	zprostředkovatelem	zkoumání	věrohodnosti	vyprávěného,	zatímco	

se	 snaží	 si	 zachovat	 nezpochybnitelný	 vztah	 k	realitě,	 onomu	 Barthesově	 noematu	 fotografie	

„toto	bylo“	(Barthes,	2005).	

	

Užití	 dvou	 takto	 různorodých	 médií,	 přesto	 objasňujících	 totéž,	 budeme	 sledovat	 z	hlediska	 vlivu	

obrazových	materiálů	na	vyprávění.	Fotografie	mohou	zaprvé	upřesňovat	popisy	 (ekfráze),	 zadruhé	

upřesňovat	 vyprávění;	 oba	 jevy	 lze	 pochopitelně	 sledovat	 i	 obráceně.	 Jestliže	 říkáme	 upřesňovat,	

máme	 tím	 na	 mysli	 v	 tomto	 pořadí	 jak	 možnost	 ověření	 popisovaného,	 tak	 touto	 opakovaně	

popisovanou/zobrazovanou	 skutečností	 rozšíření	 vyznění	 vyprávění.	 Na	 tyto	 postupy	 ve	 vyprávění	

se	bude	 soustředit	 další	 kapitola.	 V	návaznosti	 na	 to,	 jak	 jsme	 v	této	 kapitole	 obrazové	 materiály	

rozlišili	formálně,	se	posléze	budeme	zabývat	fotografiemi	tematicky.	

	 	

																																																								
43	Srov.	Horstkotte,	Silke.	Photographie/Photographieren,	in	Öhlschläger,	Claudia	a	Niehaus,	Michael,	(eds).	
W.G.	Sebald-Handbuch:	Leben-Werk-Wirkung.	2017,	s.	172.	
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4.	Intermediální	vyprávění	v	díle	W.	G.	Sebalda	

	

	

„Sám	 si	 teď	 vzpomínám,	 že	 jsem	 tehdy	 v	jedné	 zaprášené	 ohradě	

bez	trávy	 uviděl	 svornou	 rodinku	 daňků,	 jak	 se	 ustrašeně	 krčí	 pod	

jeslemi	se	senem,	a	tak	jsem	ji	na	Mariino	požádání	vyfotografoval.	

Poznamenala	 tehdy,	 a	 dodnes	 na	 to	 nemohu	 zapomenout,	

řekl	Austerlitz,	 že	 v	zajetí	 držená	 zvířata	 a	 my,	 lidské	 publikum,	

s	na	sebe	díváme	à	travers	une	brèche	d’incomprehension“	(Sebald,	

2009:	231–232).		

–	W.	G.	Sebald	

	

	

Předmětem	 zájmu	 se	 nejpozději	 nyní	 stávají	 obrazy	 vytvářené	 vyprávěním	 a	 jejich	 charakter.	

V	návaznosti	 na	 záměr	 naší	 práce	 jsme	 v	předchozí	 kapitole	 navrhli	 vlastní	 typologii	 obrazových	

materiálů,	 které	 se	 dílem	W.	 G.	 Sebalda	 specificky	 prolínají.	 V	námi	 analyzovaném	 díle	 se	 ovšem	

nevyskytují	 výhradně	 reprodukce	 obrazových	 materiálů,	 podobně	 se	 vytváří	 v	rámci	 slovesného	

vyprávění	 dojem,	 že	 to,	 co	 se	 popisuje,	 má	 svůj	 hmotný	 předobraz.	 Tyto	 obrazné	 popisy,	 které	

ve	vyprávění	mají	 charakter	 imitace	 či	 tematizace	mediálně	 specifických	postupů	vizuálního	média,	

přitom	často	vykazují	rysy	fotografického	záznamu.		

	

S	tímto	 nahlížením	 na	 Sebaldovo	 dílo	 metodologicky	 vyjdeme	 z	teorie	 intermediality.	 To	 nám	

zprostředkuje	pojmový	aparát,	který	uplatníme	i	v	následné	páté	kapitole.	V	této	kapitole	přiblížíme	

teorii	intermediality	a	v	ohledu	k	mediálně	specifickému	postupu	ve	vyprávění	vzápětí	objasníme	také	

pojem	 ekfráze,	 jehož	 praktickým	 příkladem	 se	 již	 ve	druhé	 kapitole	 stal	 popis	 „snímku	 Zimní	

zahrady“	Rolanda	Barthese.	

	

4.	1	Intermediální	teorie	v	ohledu	k	Sebaldovu	dílu	

	

Uvedení	konceptu	 intermediality	 je	 spjato	se	 jmény	 Iriny	Rajewské	a	Wernera	Wolfa.	 Jak	podotýká	

v	předmluvě	 k	vydání	Wolfovy	 eseje	 „Intermedialita:	 široké	 pole	 výzkumu	 a	 výzva	 literární	

vědě“	v	časopisu	Česká	 literatura	Alice	Jedličková	a	Stanislava	Fedrová,	v	literárněvědném	prostředí	

jde	 o	 relativně	 novou	 metodu	 bádání,	 která	 byla	 v	českém	 prostředí	 reflektována	 dvěma	
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konferencemi.44	I	 přes	určitou	novost	 tohoto	 směru	 literárního	bádání	Alice	 Jedličková	a	 Stanislava	

Fedrová	 v	českém	 prostředí	 teoreticky	 i	 prakticky	Wolfovu	 výzvu	 podporují	 a	 dodávají	 následující.	

„Zatímco	příspěvky	o	antiiluzivním	psaní	dodává	literární	věda	nejméně	od	počátku	osmdesátých	let	

minulého	 století	 jak	 na	 běžícím	 pásu,	 práce	 Wernera	 Wolfa	 se	 jako	 jedna	 z	mála	 zabývá	 tím,	

co	antiiluzivností	 předchází,	 tj.	 literární	 iluzí	 samou	 (…)“ 45 	Zabývat	 se	 dílem	 W.	 G.	 Sebalda	

intermediálně	znamená	i	to,	zkoumat,	jakým	způsobem	vůbec	dochází	k	samotné	literární	hře	a	z	čeho	

literární	reprezentace	těží.	

	

Wolfova	 esej	 „Intermedialita:	 široké	 pole	 výzkumu	 a	 výzva	 literární	 vědě“	 je	 Alicí	 Jedličkovou	

a	Stanislavou	Fedrovou	považována	za	kodifikující	stať,	která	načrtává	soustavu	kategorií,	z	nichž	také	

v	naší	práci	vycházíme.	Samotný	pojem	intermedialita	Werner	Wolf	v	eseji	definuje	těmito	slovy:		

	

„Intermedialita	znamená	překračování	hranic	mezi	komunikačními	médii,	jež	jsou	konvenčně	

chápána	jako	distinktivní;	k	tomu	dochází	jak	uvnitř	jednotlivých	děl	nebo	znakových	komplexů,	

tak	i	mezi	nimi	navzájem.“46		

	

Takto	 definovanou	 intermedialitu	 lze	 pak	 ještě	 rozdělit	 na	 intermedialitu	 v	užším	 a	 širším	 smyslu.	

V	širším	smyslu	jde	o	projev	dvou47	původních	mediálních	forem,	které	„vstupují	do	takové	vzájemné	

konceptuální	fúze	(sloučení),	v	níž	obě	interagující	média	již	nelze	od	sebe	oddělit	a	vrátit	jim	původní	

koherenci.“48	Jako	příklad	takto	definované	intermediality	můžeme	uvést	komiks	–	ten	spojuje	vizuální	

médium	se	slovesným,	z	hlediska	stylistiky	jej	rovněž	můžeme	popsat	jako	spojení	uměleckého	stylu	

s	publicistickým.49	V	užším	smyslu	se	pak	„[s]trukturní	prvky	různých	médií	(…)	střetávají,	usouvztažňují	

a	 vzájemně	 proměňují,	 přičemž	 výsledná	 hybridní	 forma	 vzešlá	 z	 této	 transformace	 reflexivně	

zviditelňuje	strukturní	rysy	a	vzájemnou	diferenci	kolidujících	médií.“50	Tomuto	pojetí	 intermediality	

–	se	zřetelem	 k	charakteru	 zběžné	 analýzy	 daných	 děl	 –	 odpovídá	 například	Nadja	 André	 Bretona	

a	Světlá	 komora	 Rolanda	 Barthese.	 Fotografie	 se	 zde	 střetává	 s	vyprávěním,	 vyprávěné	 fotografie	

																																																								
44	Jedličková,	Alice	a	Fedrová,	Stanislava.	Na	rozhraní	oborů	a	umění:	Úvodem	k	textu	Wernera	Wolfa;	in	Česká	
literatura.	2011,	(1),	s.	59–61.	
45	Tamtéž:	60.	
46	Wolf,	Werner.	Intermedialita:	široké	pole	výzkumu	a	výzva	literární	vědě;	in	Česká	literatura,	2011,	s.	65.	
47	Potenciálně	i	více,	pro	účely	naše	práce	však	uvádíme	pouze	dvou	–	slova	a	fotografie.	
48 	Szczepanik,	 Petr.	 Intermedialita:	 Pojem.	 Cinepur	 [online].	 2002,	 (22)	 [cit.	 2017-04-06].	 Dostupné	 z:	
http://cinepur.cz/article.php?article=5.	
49	Příkladem	budiž	grafické	romány	(Art	Spiegelman)	či	komiksy	v	novinách,	obvykle	komentující	politickou	či	
jinou	společenskou	událost.	
50	Szcepanik,	2002.	
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reflektují	 a	 zviditelňují	 se	 takto	 i	 distinktivní	 rysy	 jednotlivých	 médií.	 Tomuto	 vymezení	 je	 rovněž	

Sebaldovo	dílo	bližší,	jeho	přesnější	pojmenování	ovšem	teprve	přijde.	

	

Intermediální	 charakter	děl	Saturnovy	prstence	 a	Austerlitz	 se	projevuje	už	v	povrchové	vrstvě	díla,	

jinými	 slovy	už	při	 ledabylém	„prolistování	 knihou“,	 což	Werner	Wolf	označuje	 jako	plurimedialitu.	

Podle	 intenzity	 vzájemných	 vztahů	 následně	 rozlišuje	 mezi	 více	 formami,	 které	 se	 pohybují	 „mezi	

pólem	kombinace	médií	(zde	se	objevují	různá	média	bezprostředně	ve	své	vlastní	podobě	a	mohou	

být	v	zásadě	od	sebe	oddělena,	neboť	jsou	relativně	samostatná)	a	pólem	míšení,	či	dokonce	splynutí	

médií	(zde	média	vytvářejí	hybridní	formy,	které	již	nelze	jednoduše	rozdělit	na	jejich	–	nesamostatné	–	

součásti).“51	Ačkoliv	je	v	případě	námi	sledovaných	děl	hypoteticky	možné	slovesnou	část	od	obrazové	

oddělit,	 samostatně	 by	 média	 byla	 interpretačně	 jednoduše	 chudší	 (vyprávění	 bez	 obrazových	

materiálů)	anebo	by	dávala	smysl	spíš	stěží	(obrazové	materiály	bez	vyprávění).	Jako	nejbližší	Wolfově	

pojetí	se	nabízí	vnímat	Sebaldovu	tvorbu	v	této	chvíli	při	poli	míšení,	neboť	třebaže	je	z	povrchového	

hlediska	možné	jednotlivá	média	oddělit,	z	hlediska	strukturního	by	takové	oddělení	znamenalo	ztrátu	

jejich	komplementární	kvality.	Jestliže	se	takové	míšení	děje	v	tvorbě	pravidelně,	vede	to	dle	slov	Wolfa	

až	ke	svébytnému	kompozitnímu	médiu.52	W.	G.	Sebald	využívá	 fotografií	 jako	konstitučního	prvku,	

vyprávění	 jednak	 ilustrují,	 jednak	 především	 vytváří	 další,	 vůči	 vyprávěnému	 potenciálně	 odlišný	

význam.	Jak	jsme	přitom	již	slovy	Sontagové	avizovali	dříve,	v	tomto	smyslu	fotografie	čekají,	až	jejich	

smysl	interpretace	(vypravěče)	vysvětlí	či	pokřiví,	jak	uvidíme	především	v	páté	kapitole.	

	

Z	Wolfova	pojetí	intermediality	a	rozdělení	na	intermedialitu	v	užším	a	širším	smyslu,	respektive	relační	

(transmediace,	 transpozice)	 a	 strukturní	 (plurimedialita,	 kompozitní	 média),	 jsme	 zatím	 opomíjeli	

variantu	 intermediální	 reference.	 Ta	 spadá	pod	 strukturní	 intermedialitu	 a	projevuje	 se	otevřeným	

a/nebo	skrytým	odkazem	na	odlišné	médium.	„Přitom	však	toto	cizí	médium	není	ve	zkoumaném	díle	

či	části	díla	přítomno	se	sobě	vlastním	znakovým	systémem.	Spíše	je	integrováno	pomocí	znakového	

systému	média,	které	se	k	němu	vztahuje,	do	 jeho	struktury	smyslu	 jako	signifikát	nebo	dodatečně	

jako	referenční	objekt“53.	Této	podobě	 intermediality,	která	se	projevuje	explicitně	 jako	tematizace	

a	implicitně	 jako	 imitace,	 přičemž	 v	našem	 případě	 ji	 zastupuje	 ekfráze,	 se	 budeme	 věnovat	 poté,	

co	námi	zkoumaná	díla	W.	G.	Sebalda	vymezíme	z	hlediska	teorie	intermediality.	

	

	

																																																								
51	Wolf,	2011,	s.	69.	
52	Srov.	Tamtéž.	
53	Tamtéž.	
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4.	2	Multimediální	specifičnost	Sebaldova	díla	

	

Vzhledem	k	tomu,	 že	 jako	nejvíce	podnětné	 se	pro	naše	účely	 jeví	 v	díle	obrazové	materiály	mající	

charakter	 primární	 fotografické	 reprodukce,	 opírá	 se	 naše	 interpretace	 jednoduše	 řečeno	 zejména	

o	fotografie.	Ty	nám	umožňují	představit	jedinečnost	vzájemného	působení	textu	a	obrazu	patřičněji	

než	reprodukce	sekundárního	typu,	které	mají	častěji	charakter	pouhé	ilustrace.	54	Ilustrace	se	ovšem	

na	vyprávění	podílí	(pokud	vůbec)	poměrně	méně	výrazně,	jak	jsme	již	argumentovali	dříve.		

	

Jak	 vyplývá	 z	naší	 předchozí	 analýzy,	 užité	 obrazové	materiály	mají	 zároveň	 v	rámci	 Sebaldova	 díla	

specifickou	funkci	a	jsou	jeho	nepostradatelnou	součástí.	V	rámci	jeho	díla	od	sebe	jednotlivá	média	

nelze	oddělit,	aniž	by	se	nezměnil	význam	vyprávění.	Z	hlediska	teorie	intermediality	takové	střetávání	

dvou	médií	v	literatuře	vede	ke	vzniku	kompozitního	média,	v	němž	se	pojí	dvě	či	více	médií	v	různě	

těsném	vzájemném	vztahu	(srov.	 Jedličková,	2016:	3).	Samotný	termín	„médium“	 lze	uvést	v	širším	

smyslu	 jako	konfiguraci	sémiotického	systému	(jazyk),	soubor	ustálených	a	typicky	užívaných	forem	

reprezentace	 v	 tomto	 systému	 (literatura),	 takové	 médium	 podléhá	 určitému	 uchovávání	

v	materiálních	nosičích	(kniha)	a	recepci	(individuální	četba)	(srov.	Tamtéž:	1).	

	

Naše	práce	se	zaobírá	dílem,	jehož	uspořádání	se	vůči	konvenčně	chápanému	literárnímu	dílu	liší	tím,	

že	obsahuje	obrazové	materiály	–	obzvláště	pak	tím,	že	význam	těchto	obrazových	materiálů	vyprávění	

rozvíjí.	 Specifičnost	 Sebaldova	 díla	 takto	 spočívá	 v	tom,	 že	 mísí	 dvě	 média	 (obrazové	 a	 slovesné),	

dle	Alice	Jedličkové	tedy	můžeme	mluvit	o	multimedialitě	v	užším	smyslu,	potažmo	až	o	koláži55.	Úžeji	

bychom	pak	mohli	Sebaldovo	dílo	považovat	za	mediální	fúzi,	neboť	slovesná	část	je	s	tou	obrazovou	

strukturně	i	významově	propojena.	

	

Multimediální	dílo	v	definici	Alice	Jedličkové	„zahrnuje	zvláště	reprezentaci	média	v	jiném	médiu	nebo	

imitaci	 určitého	 mediálního	 postupu	 v	 jiném	 médiu	 na	 škále	 od	 narážky	 až	 po	 rozsáhlé	

parafráze“	 (Jedličková,	 2016:	 5).	 Jak	 jsme	 rozvedli	 již	 dříve,	 v	díle	 Saturnovy	 prstence	 a	 Austerlitz	

je	mírou	 i	 způsobem	 výrazně	 užita	 reprezentace	 vizuálního	 média.	 Jak	 přiblíží	 tato	 kapitola,	

ve	vyprávění	 (nyní	 přesněji	 řečeno	 ve	slovesném	 médiu)	 budeme	 narážet	 na	 stopy	 imitace	

a		tematizace	specifických	způsobů	zaznamenání	typických	pro	vizuální	médium.		

																																																								
54	Výjimkou	může	být	například	údajný	novinový	výstřižek,	který	se	nachází	v	Saturnových	prstencích	a	který,	
jak	dokládá	publikace	Searching	for	Sebald,	je	vypravěčem	uměle	vytvořen.	Srov.	Sebald,	2012:	62–63.		
55	Samotný	W.	G.	Sebald	se	ztotožňuje	s	pojmem	„brikoláž“,	tedy	sloučení	různých	médií	za	účelem	přenesení	
významu,	s	cílem	vytvoření	média	nového.	
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Také	tato	práce	přitom	začala	podezřením,	že	něco	není	tím,	čím	se	zdá	být.	Konkrétně	určité	popisy	

v	díle	W.	G.	Sebalda	nejsou	ve	vyprávění	tak	osamocené,	jak	by	se	mohlo	na	první	pohled	zdát.	Jak	jsme	

již	konstatovali	ve	druhé	kapitole	u	děl	André	Bretona	a	Rolanda	Barthese,	také	dílem	W.	G.	Sebalda	

prolínající	se	fotografie	dané	popisy	dokládají.	Tyto	fotografické	důkazy	současně	provází	více	či	méně	

patrný	rozpor	mezi	tím,	co	je	vypravěčem	popsáno	a	co	je	fotografií	zobrazeno.	

	

4.	3	Charakter	popisů	v	Sebaldově	díle	

	

Ve	vyprávění	jsou	v	této	části	naší	práce	nejvíc	směrodatné	popisy,	u	těch	je	rozdíl	mezi	popisem	vůči	

zobrazenému	dán	v	Sebaldově	díle	tím,	jak	se	jejich	charakter	rozpíná	mezi	referenčním	a	faktickým	

a	nereferenčním	 a	 smyšleným	 (srov.	 Pieldner,	 2016:	 70).	 Ve	 vztahu	 fotografií	 k	popisům	 pak	 Lynn	

L.	Wolffová	 dodává,	 že	 „ačkoliv	 fotografie,	 ontologicky	 svázané	 s	 extratextuální	 realitou,	 dokazují	

minulou	 skutečnost,	 Sebaldovo	 vyprávění	 ukazuje,	 že	 dokumentární	 povaha	 fotografie	 se	 může	

rozvinout	právě	pouze	prostřednictvím	 literatury“	56	(Wolff,	 2014:	48).	 Taková	 rozvinutí	obrazových	

materiálů	tak	sledujeme	předně	v	popisech,	které	mívají	charakter	ekfráze.		

	

Jak	 jsme	 již	 naznačili	 dříve,	 podstatu	 pojmu	 ekfráze	 lze	 uvést	 jako	 verbální	 reprezentaci	 vizuální	

reprezentace.	Jinými	slovy	 jde	o	to,	že	Sebaldovo	dílo	v	případě	takového	popisu	 jednak	tematizuje	

způsoby	zaznamenání	vizuálního	média,	jednak	čtenáři	nabízí	možnost	kvalitu	toho	kterého	přenosu	

(obrazu	 v	 popis)	 nezávisle	 posoudit.	 Účelem	 ekfráze	 je	 dle	 Stanislavy	 Fedrové	 „vizualizace,	 znovu-

vyvolání	 reprezentovaného	 ‚obrazu‘	 v	 mysli	 posluchače	 či	 čtenáře	 tak,	 jako	 by	 jej	 skutečně	 mohl	

smyslově	vnímat,	a	to	na	základě	živosti,	přesvědčivosti,	smyslové	působivosti	jeho	popisu“	(Fedrová,	

2012:	 7).	 Jde	 tím	 způsobem	 o	 specifický	 druh	 popisu,	 který	 představuje	 průsečík	 dvou	 modů	

reprezentace,	 vizuálního	 a	 verbálního	 (srov.	 Tamtéž:	 8).	 Ekfráze	 tak	 pojmenovává	 (literární)	 žánr	

či	princip,	který	spočívá	ve	zdvojené	reprezentaci.	V	návaznosti	na	Jamese	Heffernana	a	jeho	Museum	

of	Words.	 The	 Poetics	 of	 Ekphrasis	 from	 Homer	 to	 Ashbery	 Stanislava	 Fedrová	 a	 Alice	 Jedličková	

upřesňují,	 že	 „ekfráze	 tedy	 užívá	 jedno	 médium	 reprezentace,	 aby	 reprezentovala	 reprezentaci	

realizovanou	médiem	jiným“	(Fedrová	–	Jedličková,	2016:	150).		

	

																																																								
56	„…[o]ntologically	tied	to	an	extratextual	reality,	photographs	testify	to	this	and	a	past	of	existence,	
yet	Sebald's	narratives	show	that	it	is	only	through	literature	that	the	documentary	nature	of	photography	can	
be	unfolded“	[překlad	LG].	
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Příkladnou	ukázku	ekfrastického	popisu	nacházíme	v	Sebaldově	díle	Austerlitz.	Hlavní	 stejnojmenné	

postavě	 je	předložen	 fotografický	portrét,	na	 této	 fotografii	má	být	Austerlitz	 v	době,	kdy	byl	 ještě	

dítětem	a	chystal	se	se	svou	matkou	na	maškarní	bál.	Samotná	ekfráze	je	spjatá	s	medializací	vypravěče:	

	

„Rozpomněl	 jsem	se	 snad	 ještě	na	 své	neobvykle	přes	 čelo	 sčesané	vlasy,	ale	 jinak	ve	mně	

všechno	 neodvolatelně	 překryla	 minulost.	 Tu	 fotografii	 jsem	 od	 té	 doby	 studoval	 ještě	

mnohokrát,	holé,	rovné	pole,	na	kterém	stojím	a	o	němž	nemám	nejmenší	tušení,	kde	mohlo	

být;	nejasně	rozmazané	místo	nad	obzorem,	chlapcovy	až	strašidelně	světlé	vlasy	po	okrajích,	

mantilu	 přes	 rameno	 a	 zřejmě	 zavázanou	 nebo,	 jak	 mě	 jednou	 napadlo,	 řekl	 Austerlitz,	

zlomenou	a	do	dlahy	uloženou	paži,	šest	velkých	perleťových	knoflíků,	extravagantní	klobouk	

s	volavčími	pery	a	dokonce	i	záhyby	podkolenek,	každou	tu	jednotlivost	jsem	si	prohlédl	lupou,	

aniž	jsem	našel	jediný	záchytný	bod“	(Sebald,	2009:	161–162).	

	

Ekfrastický	popis	se	zde	projevuje	několika	způsoby.	Zřetelně	se	odkazuje	na	existenci	daného	obrazu,	

postava	odkazuje	na	fotografický	portrét.	Nejde	současně	pouze	o	narážku,	ale	o	tematizaci	vizuální	

reprezentace:	čas	 jako	by	se	zastavil,	 líčení	 je	vedeno	od	celku	k	detailu.	Postava	fotografický	obraz	

interpretuje	 a	 vytváří	 si	 rétoricky	 odstup	 tím,	 že	 o	 subjektu	 vzápětí	 referuje	 ve	 třetí	 osobě.	

Dramatičnost	 této	 ekfráze	 je	 umocněna	 tím,	 že	 popis	 portrétu	 je	medializován	 vypravěčem.	 Tento	

popis	je	možné	interpretovat	z	hlediska	této	postavy	jako	bezútěšný,	naplněný	nejistotou,	neboť	daný	

portrét	 je	 Austerlizovi	 odcizený.	 Vypravěč	 si	 svou	 spolehlivost	 „paradoxně“	 zachovává,	 což	 opodál	

dokládá	mimo	jiné	tím,	že	tuto	zdvojenou	reprezentaci	doplňuje	o	reprodukci	fotografie	(srov.	Tamtéž:	

161).	Zdvojená	struktura	reprezentace	(ekfráze)	je	takto	nadto	dvojnásobnou	reprezentací	(vyprávěné	

doplněné	obrazem)	zdánlivě	téhož.	

	

Třebaže	je	popis	údajné	fotografie	ve	světle	reprodukce	úplný	–	postupuje	od	tělesných	vlastností	přes	

oblečení	až	k	vymykajícím	se	zvláštnostem	týkajících	se	 jak	postavy,	tak	pozadí	–,	sotva	 jej	můžeme	

považovat	za	neutrální.	V	ohledu	k	fotografii	totiž	ekfráze	odpovídá,	navzdory	zevrubné	analýze	se	však	

Austerlitzovi	 jeví	 fotografická	 reprodukce	 nedostatečná,	 postrádající	 autentický	 a	 kýžený,	 byť	 jen	

„jediný	záchytný	bod“.	Austerlitz	je	takto	uhranut	fotografií,	přijímá	její	sdělení	samozřejmě	a	navzdory	

neověření	vlastní	intepretace	(zlomená	paže)	to,	co	reprezentuje,	nezpochybňuje.	Rezonance	ekfráze	

nabývá	 na	 působivosti	 dále	 tím	 způsobem,	 že	 je	 reprodukce	 dané	 fotografie	 poměrně	 malá,	

což	ve	čtenářovi	 (parafrázujeme-li	 slova	Austerlitze)	může	vyvolat	potřebu	si	 každou	 tu	 jednotlivost	
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prohlédnout	 lupou. 57 	Možnost	 ověření	 představuje	 metodu	 autentifikace	 vyprávění.	 Po	 boku	

reprodukce	fotografie	ale	ekfráze	především	vytváří	dojem	jednoty.	V	návaznosti	na	předchozí	kapitolu	

o	 této	 reprodukci	můžeme	 tvrdit,	 že	 je	 obdobně	 jako	 daná	 ekfráze	 „úplná“	 (odpovídající	 zevrubný	

popis	 kvalita	 reprodukce	 umožňuje;	 koresponduje	 také	 formát,	 pro	 snazší	 čtení	 vyžadující	 bližší	

přiblížení).	 Současně	 máme	 problém	 s	jistotou	 analyzovat	 to,	 co	 činí	 paži	 subjektu	 na	 reprodukci	

fotografie	zvláštní	a	brání	tak	jednoznačné	interpretaci.		

	

Námi	analyzovaná	pasáž	je	takto	pozoruhodná	ze	třech	různých	„pohledů“:	zaprvé	je	pohled	postavy	

medializován	vypravěčem,	 zadruhé	má	daný	popis	 charakter	ekfráze	a	do	 třetice	 je	 toto	 vyprávění	

doloženo	 fotografickou	 reprodukcí.	 Specificky,	 navzdory	 podezřele	 nejistému	 ztotožnění	 postavy	

s	referencí	 fotografie,	 se	 tak	 vyprávění	 vzájemným	 působením	 ekfráze	 a	 reprodukce	 fotografie	

úspěšně	objektivizuje	–	nebo	se	to	tak	alespoň	v	tuto	chvíli	naší	práce	a	vyprávění	může	zdát.	

	

4.	4	Hra	s	referencí	ekfráze	oproti	reprodukci	fotografie	v	Sebaldově	díle	

	

Jak	uvádí	Stanislava	Fedrová	s	Alicí	Jedličkovou,	u	ekfráze	se	často	potýkáme	s	problémem	dokázání	

vzájemného	vztahu	verbální	reprezentace	vůči	vizuální	–	do	 jaké	míry	musí	být	obraz	(či	 fotografie)	

popsán,	abychom	mohli	mluvit	o	ekfrastické	referenci.	Ve	Viditelných	popisech	dochází	autorky	k	tomu,	

že	 je	potřeba	patřičně	postihnout	kontext	uvnitř,	avšak	 i	vně	díla	(Fedrová	–	Jedličková,	2016:	164–

169).	 Jestliže	 provádíme	 kontextualizaci	 uvnitř	 díla,	 pátráme	 tím	 pádem	 po	 dalších	 ekfrastických	

popisech,	které	odpovídají	danému	obrazu	(v	našem	případě	zpravidla	fotografiím).	V	momentu,	kdy	

přesahujeme	rámec	díla,	zkoumáme	obeznámenost	interpretační	komunity	s	daným	obrazem,	nutné	

je	při	interpretaci	také	zároveň	brát	ohled	na	kontext	doby	(srov.	Tamtéž:	168–169).	

	

Oproti	 tomu	 je	 podnětná	 rovněž	 další,	 třebaže	 formálně	 notně	 odlišnému	 literárnímu	dílu	 věnující	

se	pasáž	 Viditelných	 popisů.	 Přestože	 se	 v	ní	 Stanislava	 Fedrová	 a	 Alice	 Jedličková	 nevěnují	

multimediálnímu	 dílu,	 v	němž	 se	 neprolíná	 a	 vzájemně	 na	 sebe	 nepůsobí	 verbální	 a	 vizuální	

reprezentace	 (srov.	 Tamtéž:	 114),	 je	 pro	 naše	 účely	 jimi	 představená	 a	 pojmenovaná	 strategie	

identifikačních	 opisů	 v	 mnohém	 přínosná.	 Charakter	 a	 funkci	 „identifikačních	 opisů“	 autorky	

představují	následovně:		

	

																																																								
57	Záhodno	podotknout,	že	na	přebalu	většiny	variant	tohoto	díla	je	užita	reprodukce	dané	fotografie.	Ta	sice	
zpravidla	zabírá	celý	rozsah	přední	části	přebalu,	ale	její	kvalita	výrazně	vyšší	technické	kvality	není.	
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„[V]ětšinou	jsou	založeny	jen	na	omezeném	repertoáru	vpravdě	distinktivních	vlastností,	které	

v	daném	 kontextu	 nepřipouštějí	 záměnu	 s	jiným	 objektem	 (…)	 a	 hlavně	 v	důsledku	

nezaměnitelnosti	 svého	 předmětu	 vedou	 čtenáře	 k	tomu,	 aby	 jim	 přiřadil	 zcela	 reálnou	

referenci.	 Takový	 přístup	 není	 pomýleným	 mimetismem	 ze	 strany	 recipienta,	 ale	 součástí	

autorem	nastavené	literární	hry;	může	fungovat	jako	součást	stabilizačních	strategií“	(tamtéž).	

	

Máme	za	 to,	 že	vypravěč	umístěním	 fotografické	 reprodukce	v	bezprostřední	blízkost	ekfráze	brání	

možné	 záměně,	 vede	 tudíž	 čtenáře	 k	přijetí	 dané	 fotografie	 jako	 reálné	 reference.	 Podobně	 jako	

v	případu	Stanislavy	Fedrové	a	Alice	Jedličkové,	jde	také	v	našem	případě	hlavně	o	součást	nastavené	

vizuální	hry,	která	je	součástí	širší	stabilizační	strategie	vyprávění.	K	výše	interpretované	pasáži,	v	níž	

je	 verbálně	 a	 vizuálně	 reprezentován	 dětský	 portrét	 Austerlitze,	 se	 v	návaznosti	 k	 postihnutí	této	

literární	hry	a	strategie	vypravěče	ještě	navrátíme	v	poslední	kapitole.	

	

Vzhledem	k	záměru	naší	práce	bude	interpretace	využívat	pojmového	aparátu	teorie	intermediality,	

kterou	 jsme	přiblížili	v	této	kapitole.	Naše	 interpretace	bude	založena	především	na	kontextualizaci	

uvnitř	díla,	nejednou	však	vzhledem	ke	specifické	povaze	prozaického	díla	W.	G.	Sebalda	do	naší	práce	

zahrneme	také	vnější	souvislosti,	které	ovlivňují	čtenářskou	recepci.	 	
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5.	Vzájemné	působení	textu	a	obrazu	v	díle	W.	G.	Sebalda	

	

	

„V	létě	roku	2009	došlo	v	Nymburce	v	restauraci	U	dřeváku	

zhruba	k	tomuto	rozhovoru:		

−	 Když	 vypiješ	 ještě	 tři	 plzeňský,	 ocitneš	 se	 v	šest	 ráno	

v	dimenzi.		

−	Ale	jak	to	poznám?		

−	To	ani	nezaznamenáš.“		

(Z	rozmluvy	s	dimenzionářem.)“58		

–	Jakub	Češka	

	

	

Zatímco	ve	třetí	kapitole	jsme	se	obrazovým	materiálům	věnovali	především	z	hlediska	kvality	jejich	

technické	 reprodukce	 a	 formy	 užití,	 ve	 čtvrté	 kapitole	 jsme	 se	 zabývali	 vizuálně	 ovlivněné	 podobě	

vyprávění.	Oběma	kapitolami	se	takto	více	či	méně	v	tomto	pořadí	prolínala	teorie	fotografie	a	teorie	

intermediality.	 Na	 tato	 teoretická	 vymezení	 problematiky	 s	ohledem	 k	dílu	 W.	 G.	 Sebalda	 nyní	

navážeme	prakticky	také	interpretací	daných	prozaických	děl.		

	

Aby	závěry	našich	zkoumání	byly	zřetelně	ukotvené,	tuto	část	práce	zastřešíme	obepínajícím	příběhem	

námi	interpretovaných	děl	Saturnovy	prstence	a	Austerlitz.	Tato	díla	navzájem	účelně	porovnáme,	což	

nám	nabídne	širší	kontext	k	samotné	interpretaci	vyprávění,	v	němž	dochází	ke	vzájemnému	působení	

vizuální	a	verbální	reprezentace.	To	zvýrazní	jak	seznámení	se	způsobem	vyprávění,	tak	se	samotnými	

příběhy.		

	

5.	1	Charakter	příběhů	děl	Saturnovy	prstence	a	Austerlitz	

	

Obě	díla,	jak	Saturnovy	prstence:	Anglická	pouť	(1995;	česky	2012),	tak	Austerlitz	(2001;	česky	2009),	

jsou	 strukturně	 odlišná.	 Prozaické	 dílo	 Saturnovy	 prstence	 je	 členěno	 do	 kapitol,	 které	 vyděluje	

jednotlivá	 témata	 do	 určitých	 epizodických	 oddílů,	 zatímco	 Austerlitz	 představuje	 nedělený	 celek,	

jehož	kolážovitý	charakter	je	o	to	výraznější	a	tímto	způsobem	poměrně	znesnadňuje	možnost	třídění	

epizod	do	jednotlivých	tematických	oddílů.	

	

																																																								
58 	Češka,	 Jakub.	 Iluzivnost	 jako	 kvaziargumentační	 postup:	 Barthes,	 Kundera	 a	 Flammarion	 (Literatura	 jako	
niterná	vzpomínka	na	to,	co	jsme	nezažili).	Česká	literatura.	2012,	60(1),	s.	22.	
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Sledované	příběhy	těchto	dvou	děl	jsou	mozaikou	myriády	menších,	zdánlivě	nesoudržně	působících	

epizod,	 které	 spojuje	 téma	 plynutí	 času,	 medializované	 vzpomínky	 a	 dokumentace	 odcházejícího.	

Sebaldova	 díla	 mají	 bezejmenného	 vypravěče	 s	výraznými	 autobiografickými	 rysy, 59 	jehož	 role	

ustupuje	nenápadně	do	pozadí	příběhů,	 jichž	 se	obyčejně	 jeví	být	nezaujatým	zprostředkovatelem.	

Zjednodušeně	řečeno,	příběhy	lze	shrnout	velice	stroze:	první	je	poutí,	druhé	je	portrétem.	

	

Specifický	fragmentární	charakter	díla	Saturnovy	prstence	je	zprostředkován	jako	záznam	vypravěčovy	

cesty	 po	 východoanglickém	 pobřeží,	 během	 níž	 je	 svědkem	 a	 obětí	 nepřetržité	 proměny.	 U	 díla	

Austerlitz	pak	jde	o	představení	příběhu	stejnojmenné,	kdysi	dětským	transportem	zachráněné	osoby,	

která	ve	své	dospělosti	pátrá	po	svém	původu.	V	obou	případech	jsou	vypravěči	podnětem	k	dalšímu	

vyprávění	 podružných	 příběhů	 náhody	 a	 asociace,	 k	nimž	 dochází	 cestou,	 popřípadě	 promluvou	

s	postavou	Austerlitze.	Obojí	se	děje	jakoby	nezúčastněně.	„Z	toho,	co	[vypravěč]	vidí,	se	odvíjí	to,	co	je	

skryté.	Odbočky	vedou	do	dávných	epoch,	ke	zmizelým	postavám	a	zapomenutým	místům;	vypravěč	

jako	 by	 se	 pohyboval	 ve	 všech	 dobách	 současně,	 staré	 události	 a	 krajiny	 se	 zpřítomňují,“	 uvádí	

v	doslovu	Radovan	Charvát	(Sebald,	2006:	214),	čímž	zároveň	shrnuje	obecný	charakter	Sebaldova	díla.	

To	 ustavičně	 odbočuje	 od	 svého	 zdánlivého	 směru	 a	 smysl	 nabývá	 zachycenými	 a	 dokládanými	

skutečnostmi,	jejichž	reference	se	jeví	stále	podezřelejší.	„Čím	víc	obrazů	z	minulosti	nashromáždím,	

tím	 nepravděpodobnější	 se	 mi	 zdá,	 že	 se	 minulost	 odehrála	 právě	 takto,“	 (tamtéž:	 211)	 dodává	

Sebaldův	vypravěč,	když	komentuje	pro	něj	jedno	z	typických	témat:	holocaust,	světové	války,	ztráta	

jednoznačného	smyslu.	

	

Jestliže	 dílo	 Saturnovy	 prstence	 takto	 vytváří	 na	 základě	 asociací	 souhrnně	 obraz	 dobrodružné,	 leč	

osamělé	pouti,	Austerlitz	zprostředkovává	obraz	jedné,	třebaže	odhalené,	byť	nadále	nejasné	identity.	

Obrazy	 jsou	to	medializované,	 jak	 jsme	 již	avizovali	na	 jednom	příkladu	v	předchozí	kapitole,	neboť	

mají	 charakter	 menších	 příběhů	 v	 příběhu	 širším.	 Objektivizační	 hrou	 je	 jednak	 dokládání	 těchto	

příběhů	fotografiemi,	jak	jsme	již	nastínili,	 jednak	přímými	cizojazyčnými	výroky60.	Takové	vyprávění	

má	charakter	dokumentu,	který	se	snaží	postihnout	skutečnost	ještě	před	tím,	než	se	opět	nenávratně	

promění.	 Děje	 se	 tak	 prostřednictvím	 dokladů	 skutečnosti,	 jejichž	 užití	 má	 funkci	 vytvořit	 efekt	

reálného.	

																																																								
59	Jednak	fakta	korespondující	s	osobou	W.	G.	Sebalda	ve	vyprávění,	jako	např.	stejné	datum	narození,	
popřípadě	také	jedna	pasáž,	v	níž	je	užita	reprodukce	fotografie,	na	níž	se	vypravěč	identifikuje.	Srov.	Sebald,	
2012:	232.	Další	styčné	body	nabízí	rozsáhlá,	biograficky	pojatá	publikace	Searching	for	Sebald,	viz	Patt,	
Dillbohner,	(eds.),	2007.	
60	V	případě	díla	Saturnovy	prstence	jde	zpravidla	o	citace	textů	v	angličtině.	V	případě	díla	Austerlitz	
je	v	českém	vydání	užití	cizojazyčné	citace	poměrně	těžší	odhalit,	neboť	citace	původních	výroků	v	češtině	jsou	
formálně	avizovány	toliko	kurzivou.	
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5.	2	Charakter	vyprávění	děl	Saturnovy	prstence	a	Austerlitz	

	

Navracíme	 se	 takto	 k	identifikačním	 opisům,	 respektive	charakteru	 samotné	 hry	 s	referencí	 těchto	

příběhů.	Ve	 své	eseji	 „The	Stylistics	of	 Stasis:	 Paradoxical	 Effects	 in	W.	G.	 Sebald“	poukazuje	Mark	

R.	McCulloh	na	několik	způsobů,	jimiž	se	v	Sebaldových	prozaických	dílech	vytváří	paradoxní	vyznění.	

Mark	R.	McCulloh	 se	 soustředí	 na	 to,	 jak	 je	 v	Sebaldově	díle	 čas	 vyprávěného	pozastaven,	 zatímco	

vyprávění	pokračuje.	K	povaze	těchto	příběhů,	mezi	nimž	vypravěč	přechází	prakticky	bez	povšimnutí,	

uvádí	Mark	R.	McCulloh	následovné	„fakta	se	mísí	s	fikcí,	minulost	zasahuje	do	současnosti,	světské	

zkušenosti	nepostřehnutelně	pronikají	do	imaginárního	světa	literatury	nebo	snu	a	jednotlivé	identity	

hrozí,	že	splynou,“61	což	završuje	poukázáním	na	to,	že	mnozí	kritikové	kvůli	kombinaci	různých	žánrů	

shledali	 Sebalda	 tvůrcem	 žánru	 nového.	 Jak	 jsme	 shledali	 v	předchozí	 kapitole,	 z	hlediska	 teorie	

intermediality	 je	 takové	 porozumění	 legitimní.	 Důležité	 je	 vzhledem	 k	našemu	 záměru	 tvrzení,	

že	současnost	s	minulostí	je	v	Sebaldově	díle	sjednocována	jakoby	do	jednoho	obrazu,	jako	by	se	čas	

zastavil.		

	

Vyprávění,	přesněji	řečeno	ekfrastické	popisy,	se	Marku	R.	McCullohovi	jeví	na	jednu	stranu	úzkostlivě	

pozorné,	na	druhou	stranu	to	však	dle	něj	vyznění	paradoxně	ochuzuje.	„Téměř	opatrná	dikce	a	pečlivá	

diskriminace	ve	výběru	detailů	se	jeví	jako	příkladná	ukázka	paradoxního	vyznění	Sebaldových	textů.“62	

Máme	naopak	za	to,	že	tento	domnělý	paradox	je	dán	potřebou	vypravěče	dokládat,	že	popisovaná	

skutečnost	má	reálný	referent,	že	jde	o	stabilizační	strategii.	Roland	Barthes	do	výčtu	technik,	které	

jsou	 založeny	 na	 neutuchající	 potřebě	 autentifikovat	 „reálno“,	 řadí	 mimo	 jiné	 právě	 fotografii.	

V	eseji	„Efekt	reálného“	pojmenovává	strategii,	kterou	představuje	na	příkladu	ekfrastického	popisu	

ve	vyprávění.	V	jeho	pojetí	není	vyprávění	podřízeno	„realitě“	a	referentu,	reálně	existujícímu	městu,	

ale	estetickému	vyznění	samotného	popisu	(srov.	Barthes,	2012:	80).	Navazuje	tak	na	pojetí	realismu	

(respektive	realistického	románu),	jehož	„reálno“	spočívá	v	charakteru	reprezentace	–	ta	představuje	

„nepatrná	 gesta,	 přechodné	 postoje,	 nevýznamné	 předměty,	 redundantní	 slova“	 (tamtéž),	 tedy	

zdánlivé	přebytečnosti.	Podobně	se	to	má	s	popisy	v	Sebaldově	díle,	ty	rovněž	vytváří	zdání	úplnosti	

tím,	že	popisují	 zdánlivé	„samozřejmosti“,	které	 jsou	postaveny	po	boku	„zbytečností“,	čímž	se	 jeví	

reálně,	jako	kdyby	zahrnovaly	když	ne	celou,	tak	nejméně	nijak	nezkreslenou	skutečnost.		

																																																								
61	„Fact	merges	with	fiction,	the	past	intrudes	on	the	present,	mundane	experience	streams	imperceptibly	into	
the	imaginary	world	of	literature	or	dream,	and	individual	identities	threaten	to	flow	into	one	
another“	McCulloh,	Mark	R.	The	Stylistics	of	Stasis:	Paradoxical	Effects	in	W.	G.	Sebald.	Style.	2014,	38(1),	s.	39	
[překlad	LG].	
62	„An	almost	cautious	diction	and	a	keen	discrimination	in	selection	of	detail	seem	best	suited	for	the	
paradoxial	effects	Sebald	seeks	to	achieve.“	McCulloh,	2004,	s.	41	[překlad	LG].	
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S	odkazem	na	Bertolta	Brechta	a	jeho	pojetí	epického	divadla,	jehož	smyslem	není	akce,	ale	zpomalení	

vyprávěného,	 a	poukazováním	na	 iluzivnost	 (dramatické)	hry,	 vysvětluje	Mark	R.	McCulloh	absenci	

děje	 v	Sebaldově	 tvorbě.	 Účelem	 takového	 vyprávění	 podle	 něj	 není	 ani	 tak	 potřeba	 sdělit	 to,	

co	se	stalo	 během	 určité	 cesty	 (jak	 té	 doslovné,	 tak	 metaforické),	 ale	 k	jakým	 myšlenkám	

vedla	–	vypravěč	se	zaobírá	častěji	spíše	událostmi	zapomenutými	a	chátrajícími	archiváliemi	než	právě	

probíhající	cestou.	Na	absenci	děje	Mark	R.	McCulloh	upozorňuje	také	v	případě	popisů	scén,63	takové	

popisy	přirovnává	k	verbalizaci	výtvarného	žánru	zátiší,64	což	odpovídá	našemu	dřívějšímu	poukázání	

na	užití	ekfrastických	postupů	během	vyprávění.	

	

Takto	se	v	románu	projevuje	zastavení	času	vyprávěného	jak	formou	výše	zmíněných	popisů	některých	

scén,	 tak	 formou	 fotografií,	 které	 jsou	 ve	 vyprávění	 reprodukovány.	 Na	 zastavení	 času	 dále	 Mark	

R.	McCulloh	upozorňuje	jako	na	ústřední	tematický	princip,	který	spočívá	v	pojetí	světa,	v	němž	je	vše	

„na	pokraji“,	v	jakémsi	dočasném	bezčasí,	které	však	plyne	k	neodvratitelnému	konci.	Fotografie,	slovy	

Martina	Matějů,	„[u]možňuje	zachytit	 jevy,	které	přestanou	existovat	a	které	se	v	důsledku	posunu	

kulturních	a	životních	standardů	a	podmínek	stanou	brzy	minulostí“65.	

	

5.	3	Charakter	úvodních	pasáží	ve	vyprávění	

	

Interpretaci	uvedeme	úvodními	pasážemi	obou	námi	interpretovaných	děl.	Tyto	pasáže,	které	zahrnují	

vedle	ekfrastických	popisů	 také	 fotografické	 reprodukce,	nám	zprostředkují	 způsob,	 jímž	 se	 v	obou	

případech	vytváří	iniciační	moment,	od	něhož	se	následně	charakter	daného	vyprávění	odvíjí.	Jinými	

slovy	 je	 z	našeho	hlediska	důležité,	 co	první	obraz	–	ať	už	metaforický,	 tedy	verbální	 reprezentace,	

či	vskutku	vizuální	reprezentace	–	předjímá.	V	obou	případech,	jak	v	díle	Saturnovy	prstence,	u	něhož	

začneme,	tak	v	díle	Austerlitz,	které	bude	následovat,	se	přitom	tematizuje	vidění66,	respektive	metoda	

nahlížení	(srov.	Fedrová,	2012:	95).	Záměrem	je	takto	poukázat	na	pomyslnou	stěžej,	která	představuje	

strategii	reprezentace	v	těchto	dílech.	

	

																																																								
63	Jako	příklad	uveďme	následující	popis	místnosti	se	sekretářem:	„Koše	z	vrbového	proutí	s	roštím	nalámaným	
z	drobounkých	větviček,	ohlazené	bílé	a	světle	šedé	kameny,	mušle	a	další	nálezy	z	břehu	moře,	ležící	v	tiché	
pospolitosti	na	komodě	u	bleděmodré	zdi,	a	poštovní	obálky	a	kartonáže	naskládané	v	rohu	u	dveří	do	spíže	
a	čekající	na	další	využití	na	mě	působily	jako	zátiší	vytvořená	mou	vlastní	rukou,	jež	tak	ráda	uchovává	
nepotřebné	věci“	(Sebald,	2012:	165).	
64	Srov.	McCulloh,	2004,	s.	45.	
65	Matějů,	Martin.	Fotografie	a	sociologie;	in:	Pospěch,	Tomáš	(ed.).	Hranice:	Dost,	2010,	s.	203.	
66	Anglická	terminologie	nabízí	pro	postihnutí	námi	předjímané	problematiky	příhodnější	pojmenování	„gaze“,	
tedy	nesnadno	přeložitelný	„upřený,	vědoucí	pohled“.	
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5.	3.	1	Rám	jako	vymezení	zobrazení	

	

Vyprávění	 v	 díle	 Saturnovy	 prstence	 začíná	 rozpomínáním	 se	 vypravěče	 na	 okolnosti	 své	 cesty	

po	východoanglickém	pobřeží.	Iniciační	moment	vyprávění	se	uskutečňuje	ve	chvíli	hospitalizace,	která	

vede	 rok	 od	 této	 cesty	 vypravěče	 ke	 konstatování,	 že	 byl	 v	naprosté	 nehybnosti	 převezen	

do	nemocnice	(srov.	Sebald,	2012:	9).	Během	této	hospitalizace	se	vypravěč	touží	ve	stavu	ochromení	

a	z	posledních	 sil	 dostat	 k	oknu.	 To	 mu	 zatím	 z	pozice	 ležícího	 nabízí	 pohled,	 zběžně	 shrnutý	

následujícím	popisem:	„Z	mé	postele	nebylo	ze	světa	vidět	skutečně	víc	než	bezbarvý	kousek	nebe,	

nabízející	se	mi	v	rámu	nemocničního	okna“	(tamtéž).	Ačkoliv	jde	v	případě	hodnocení	barevnosti	nebe	

uvažovat	 jednoduše	 jako	 o	 básnickému	 přívlastku,	 přesto	 avizovaná	 ztráta	 barev	 vzhledem	

k	černobílým	reprodukcím	následně	odpovídá	všem	užitým	 fotografiím.	Z	formálního	hlediska	 takto	

následující	fotografie67	popisu	odpovídá,	neboť	je	černobílá.	

	

Tematicky	ale	daná	fotografie	popisu	neodpovídá	a	vyprávění	se	tak	stává	komplikovanějším.	V	ohledu	

k	popisu	fotografie,	jejíž	rozdíl	spočívá	v	tom,	že	na	popisovaném	nebi	se	již	nachází	mrak,	předjímá	

charakter	 vzájemného	 působení	 textu	 a	 obrazu.	 Takové	 fotografie	 se	 víceméně	 liší	 od	 toho,	

co	je	popisováno.	Daná,	s	úvodní	pasáží	spjatá	fotografie	zobrazuje	relativně	průsvitné	okno,	v	němž	

je	 napnutá	 síť.	 Fotografie	 je	 zaznamenána	 zespodu	 a	 je	 výrazně	 kontrastní	 –	 průhled	 okna,	 který	

zobrazuje	 poměrně	 jasné,	 patrně	 přívětivé	 počasí, 68 	je	 lemován	 temnými	 stěnami	 pokoje,	 v	nichž	

je	okno	zasazeno.	Způsobem	zaznamenání	pohledu	vzhůru	fotografie	tematizuje	nemohoucnost,	která	

je	vypravěčem	 avizovaná,	 a	obraz	 okna,	 v	němž	 tma	 rámuje	 výrazné	 světlo,	 nadějnou	 perspektivu	

nového	začátku.	Sdělení	fotografie	je	takto	zároveň	symbolické.	

	

Pohled	 z	okna	 je	 ve	 vyprávění	 popsán	 nejprve	 jako	 nevýrazně	 „bezbarvý“,	 jak	 dokládá	 citace	 výše,	

posléze	je	reprezentován	fotografií,	která	se	poměrně	odklání	od	popisu	(ač	je	tento	posun	prozatím	

mírný),	a	do	třetice	parafrázuje	Kafkovu	Proměnu
69.	Ony	tři	jednotlivé	dílčí	scény	tematizující	nahlížení	

okna	 ústí	 v	popis	 pohledu	 skrz	 něj,	 na,	 ač	 vypravěči	 „známé,	 přesto	 náhle	 úplně	 cizí	

město“	(tamtéž:	10–11).		

	

																																																								
67	Ačkoliv	v	českém	vydání	za	danou	citací,	kterou	končí	odstavec,	ještě	text	krátce	pokračuje	a	daná	fotografie	
je	teprve	na	další	stránce,	v	původním	německém	vydání	(i	anglickém	vydání)	se	fotografie	vyskytuje	přímo	
za	námi	citovanou	pasáží.	
68	Takové	hodnocení	vychází	z	našeho	pojetí	Anglie	jako	místa,	kde	je	často	zataženo	a	deštivo.	
69	Vypravěč	scénu	přirovnává	k	té,	která	se	naskýtá	Řehoři	Samsovi	ve	chvíli	proměny.	Velkou	míru	
intertextovosti	Sebaldových	románů	analyzuje	například	článek	Jamese	Elkisena	„Writing	with	Images“,	viz	
Elkins,	James.	W.	G.	Sebald,	The	Rings	of	Saturn;	Writing	With	Images	[online].	[cit.	2017-03-10].	Dostupné	z:	
http://writingwithimages.com/?page_id=475.	
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„Nedokázal	jsem	si	představit,	že	se	tam	dole	něco	hýbe,	a	měl	jsem	za	to,	že	hledím	z	útesu	

na	 kamenné	moře	nebo	 suťové	pole,	 z	nějž	 jako	obrovské	bludné	balvany	 vyčnívaly	 temné	

masy	výškových	garáží“	(tamtéž:	11).		

	

Tento	 popis,	 který	 je	 vypravěčem	 ještě	 šířeji	 rozvinut,	 je	 oproti	 předchozím	 popisům	 poměrně	

podrobnější,	nicméně	fotografií	doložen	není.	V	naší	intepretaci	jde	o	příkladnou	reprezentaci	efektu	

reálného,	 jak	 jsme	 jej	 předložili	 výše,	 a	 v	tomto	 ohledu	 se	 fotografická	 reprezentace	 okna,	 nikoliv	

výhledu	z	něj,	jeví	paradoxní.	

	

Na	iluzivní	samozřejmost	takového	vidění	upozorňuje	ve	své	eseji	„Fotografie	versus	divák	–	problém	

vnímání	 fotografického	 obrazu“	 Bořek	 Sousedík.	 „Fotografie	 jsou	 pro	 většinu	 diváků	 průhledné.	

Prohlížejí	 si	 svět	 fotografií	 jako	 oknem	 a	 v	dané	 chvíli	 prohlížení,	 pozorované	 fotografické	 obrazy	

v	tomto	 prohlíženém	 světě	 nejsou.“ 70 	Bořek	 Sousedík	 tak	 upozorňuje	 na	 samozřejmé	 přijetí	

objektivnosti	evidence	fotografie	v	případě,	že	potvrzuje	čtenářovo,	respektive	divákovo	vidění	světa.	

Jakákoliv	 stylizace	 v	takovém	 přístupu	 se	 jeví	 být	 nepatrnou.	 Průhlednost	 fotografie	 je	 dána	

čtenářovým	 ztotožněním	 s	 jedinečností	dané	 fotografie,	 podlehnutí	 onomu	 efektu	 reálného,	

respektive	 s	totožností	 fotograficky	 zaznamenaného	s	referentem	popisu.	 Současně	Bořek	Sousedík	

upozorňuje	na	opak,	tedy	že	jde	o	klam,	neboť	fotografie	se	obecně	průhlednou	pouze	jeví	a	její	smysl	

je	 dán	její	 interpretací.71	Tak	 jsme	 šířeji	 argumentovali	 také	 ve	 třetí	 kapitole,	 v	níž	 jsme	 poukázali	

na	přijetí	 fotografie	 jako	 nestylizované,	 zatímco	 taková	 „nestylizace“	 je	 v	podstatě	 stylizací	 a	 takto	

v	Sebaldově	díle	účelná.		

	

V	této	pasáži	Saturnových	prstenců	jsme	vzájemné	působení	dvou	druhů	reprezentace	považovali	ještě	

jako	poměrně	malicherné,	průběh	naší	 interpretace	ovšem	přinese	další	příklady,	které	rozpor	mezí	

tím,	co	reprezentuje	fotografie	vůči	ekfrázi,	ještě	zvýrazní.	Iniciační	charakter	dané	pasáže	je	dán	tím,	

že	 oknem,	 jak	 avizuje	 vyprávění	 popisem	 i	 fotografií,	 je	 napnutá	 síť.	 Také	 to	 neposledně	 dokládá,	

že	vyprávěné	vytváří	identifikační	opis,	který	brání	možné	záměně	referentu.		

	

Síť	 v	okně	 na	 jednu	 stranu	 pohled	mírně	 ruší,	 na	 druhou	 však	 vidění	 parceluje	 –	 představuje	 rám	

a	mřížku	 pro	 technicky	 přesné	 zobrazení	 reprezentovaného.	 Tuto	 skutečnost	 interpretujeme	 jako	

symbolický	 záměr,	 zprostředkovávající	 specifickou	 metodu	 vidění.	 Takovou	 interpretaci	 podporuje	

pátý	 obrazový	 materiál	 (fotografická	 reprodukce	 sekundárního	 typu)	 v	 Saturnových	 prstencích	

																																																								
70	Sousedík,	Bořek.	Fotografie	versus	divák	–	problém	vnímání	fotografického	obrazu;	in:	Pospěch,	Tomáš	(ed.).	
Hranice:	Dost,	2010,	s.	284–288.	
71	Srov.	Tamtéž.	
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představující	quincunx,	geometrický	útvar	znázorněný	sítí,	kteroužto	slovy	vypravěče	Thomas	Browne	

vnímal	 a	 popisoval	 svět	 kolem	 něj	 (srov.	 Tamtéž:	 23–25).	 Interpretovaná	 pasáž	 takto	 verbálně	

reprezentuje	 jedno	 téma	 z	různých	 úhlů,	 což	 doplňuje	 o	 vizuální	 reprezentaci;	 jinými	 slovy	 sice	

je	tematizováno	totéž,	sotva	je	ale	reprodukce	fotografie	vůči	ekfrastickému	popisu	neutrální.	

	

5.	3.	2	Oči	jako	prostředek	vidění	

	

Vyprávění	v	díle	Austerlitz	začíná	podobně,	vypravěč	avizuje	okolnosti	svých	cest,	tentokrát	do	Belgie,	

a	 setkání	 s	 postavou	 Austerlitze.	 V	porovnání	 s	úvodní	 pasáží	 Saturnových	 prstenců	 se	 odlišuje	

způsobem	užití	obrazových	materiálů	–	ty	jsou	zde	v	podobě	dvou	diptychů.	Oba	diptychy	tematizují	

oči,	 první	 představuje	 oči	 nočních	 zvířat,	 druhý	 oči	 nevšedních	 lidí.	 Jejich	 působivost	 spočívá	 jak	

ve	vzájemném	 působení	 v	rámci	 jednoho	 diptychu,72 	tak	 ve	 vypravěčově	 konfrontaci	 těchto	 dvou	

diptychů	popisem.	Děje	se	tak	následovně,	když	jeden	diptych	je	srovnán	s	druhým:	

	

„Ze	zvířat	přebývajících	v	nocturamě	mi	jinak	v	paměti	[x1]	utkvělo	jen	to,	že	řada	z	nich	měla	

až	nápadně	velké	oči	a	onen	upřený	a	pátravý	pohled	[y1],	s	nimž	se	setkáváme	u	ně[x2]kterých	

malířů	a	filozofů,	kteří	se	pokoušejí	jen	pouhým	[y2]	pozorováním	a	přemýšlením	proniknout	

temnotu,	jež	nás	obklopuje“73	(Sebald,	2009:	6–7).	

	

Nejde	již	takto	o	výrazně	ekfrastický	postup,	jak	jsme	popis	označili	v	předchozí	pasáži;	daná	pasáž	spíš	

už	imituje	to,	co	tematizují	obrazové	materiály	–	ty	zachycují	pronikavý	výraz	dvou	zvířat	a	dvou	osob.	

Jejich	výraz	je	přesněji	řečeno	dán	centrálním	výřezem	zachycujícím	výhradně	oči	a	v	případě	zvířecích	

očí	jde	současně	o	vyděšený,	mírou	nenadálého	světla	oslněný	pohled,	zatímco	v	případě	lidských	očí	

jde	 o	 zamyšlený,	 takto	 intelektualizovaný	 pohled. 74 	Neoznačujeme	 zároveň	 vizuální	 reprezentaci	

obecně	za	„obrazový	materiál“	bezdůvodně.	

	

Ačkoliv	sám	vypravěč	neurčuje	charakter	daných	obrazových	materiálů,	je	na	místě	zdůraznit,	že	je	zde	

opět	tematizováno	„reálno“,	které	je	spjato	s	běžným	chápáním	média	fotografie.	Jestliže	přistoupíme	

na	 vypravěčovu	 hru	 a	 pátráme	 po	 referentu	 daných	 obrazových	 materiálů	 užitých	 v	této	 pasáži,	

																																																								
72	Umocněný	efekt,	jehož	dílo	dosahuje	užitím	(fotografického)	diptychu,	podrobně	zkoumá	například	Robert	
Silverio.	Viz	Silverio,	2007:	109–112.	
73	„x“	značí	umístění	obrazových	materiálů	v	českém	vydání.	Původní	německé	vydání	je	ve	způsobu	užití	
působivější	–	diptychy	jsou	umístěny	přibližně	v	místech	„y“,	pročež	obraz	na	popis	navazuje	efektněji	[zaznačil	
LG].	Srov.	Sebald,	2009:	6	a	Sebald,	2001a:	11.		
74	Tyto	dva	diptychy	nejméně	způsobem	užití	a	formátem	parafrázují	Bretonovu	Nadju,	kde	je	také	koláž	čtyř	
párů	očí.	Srov.	Breton,	1996:	145.	
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vydáváme	se	kontextualizovat	vně	díla.	Zjišťujeme,	že	výřez	očí	patří	Ludwigu	Wittgensteinovi,	přičemž	

jde	u	tohoto	filozofa	o	notoricky	známou	fotografii.	V	případě,	že	vyjdeme	z	citovaného	výše,	nejdřív	

„některé	 malíře“	 reprezentuje	 výřez	 očí	 Jana	 Petera	 Trippa,	 „některé	 filozofy“	 následně	 Ludwiga	

Wittgensteina.		

	

Jelikož	 postrádáme	 nástroj	 k	 bližšímu	určení	 charakteru	 vizuálního	 média,	 předpokládejme	 oba	

diptychy	za	 fotografické	 reprodukce.	Nejméně	v	jednom	případě	 jsme	však	konfrontováni	chybným	

úsudkem	 –	 ten	 plyne	 z	toho,	 že	 daný	 obrazový	 materiál,	 který	 zobrazuje	 oči	 Jana	 Petera	 Trippa,	

je	hyperrealistickou	grafikou,75	což	 je	v	protikladu	vůči	zašlé	a	poměrně	méně	kontrastní	reprodukci	

Wittgensteinovy	 fotografie.	 Vymyká	 se	 daná	 grafika	 tudíž	 i	 tím,	 že	 je	 oproti	 zbylým	 obrazovým	

materiálům	v	této	pasáži	poměrně	ostřejší	a	detailnější.76		

	

Stejně	 tak	 v	případě,	 že	 vyjdeme	 z	kontextualizace	 uvnitř	 díla,	 několik	 stran	 od	 úvodní	 pasáže	

nacházíme	narážku	na	tohoto	filosofa,	jehož	pohled	je	srovnán	s	pohledem	Austerlitze.	Nejprve	je	opět	

výraz	popsán	slovy	„(…)	dlouho	jsem	ještě	přemítal	nad	jeho	podobností	s	Ludwigem	Wittgensteinem,	

které	 jsem	 si	 všiml	 poprvé,	 a	 nad	užaslým	a	nevěřícím	 výrazem,	 který	měli	 oba	 společný“	 (Sebald,	

2009:	37)	a	jde	o	srovnání,	načež	o	pár	vět	dále	už	se	vypravěči	jejich	obecná	podobnost	jeví	být	takřka	

identickou:	

	

„Kdykoli	teď	zahlédnu	Wittgensteinovu	fotografii,	mám	stále	častěji	pocit,	že	z	ní	na	mě	hledí	

Austerlitz,	a	naopak,	dívám-li	se	na	Austerlitze,	vidím	v	něm	nešťastného,	v	průzračnosti	svého	

uvažování	a	stejně	 jako	v	chaosu	svých	pocitů	uvězněného	myslitele	–	tak	nápadná	 je	 jejich	

podobnost	ve	vzrůstu,	ve	způsobu,	jak	člověka	zkoumají	přes	jakousi	neviditelnou	mez,	v	jejich	

provizorně	 zařízených	 životech,	 v	přání	 vystačit	 si	 s	málem	 a	 v	neschopnosti	 zdržovat	

se	dlouhými	 úvody,	 která	 nebyla	 Austerlitzovi	 o	 nic	 méně	 vlastní	 než	

Wittgensteinovi“	(tamtéž:	38).	

	

Opětovná	 tematizace	 téhož	–	způsobu	nazírání	na	svět	–	vede	v	naší	 interpretaci	ke	spojení	 těchto	

dvou	pasáží,	třebaže	od	sebe	vzdálených.	V	případě	citace	výše	jde	totiž	také	o	jeden	z	prvních	popisů	

ústřední	 postavy	 eponymního	 díla.	 Onen	 „upřený	 a	 pátravý	 pohled“	 koresponduje	 s	„užaslým	

a	nevěřícím	výrazem“,	který	je	následně	připsán	Austerlitzovi.		

																																																								
75	Srov.	Jan	Peter	Tripp.	Galerie	Poll	[online].	[cit.	2017-06-11].	Dostupné	z:	http://poll-
berlin.de/Galerie/de/kunstler/weitere-kunstler/jan-peter-tripp/werke/.	
76	Hyperrealismus	jako	umělecký	směr	překračuje	rozlišovací	schopnost	oka	při	běžném	vidění,	toho	je	
dosaženo	mimo	jiné	právě	zveličenou	tematizací	fotografické	hloubky	ostrosti	a	zachycených	detailů.	
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Jestliže	 kontextualizujeme	 uvnitř	 díla,	 připouštíme,	 že	 v	případě	 fotografické	 reprodukce	 by	 takto	

mohlo	 jít	 o	 oči	 Austerlitze.	 Pakliže	 kontextualizujeme	 vně	 díla,	 jde	 o	 oči	 Ludwiga	 Wittgensteina.	

Důležitější	 je	však	toto:	referent	fotografie	se	v	naší	 interpretaci	 jeví,	 jako	by	splýval	s	 jiným,	což	 je	

v	rozporu	 s	 unikátním	 charakterem	 fotografického	 záznamu	 –	 fotografie	 přeci	 zaznamenává	

jedinečnou	a	neopakovatelnou	skutečnost.	Jak	jsme	zároveň	konstatovali	v	případě	reprezentace	očí	

Jana	Petera	Trippa,	to,	co	bychom	mohli	považovat	za	fotografii,	je	reprodukcí	grafiky	(což	naznačuje	

už	povolání	dané	osoby),	která	na	referentu	není	závislá.	Jde	takto	z	našeho	hlediska	o	literární	hru.		

	

V	případě,	že	kontextualizujeme	uvnitř	díla,	jde	o	stabilizační	strategii:	ačkoliv	je	interpretace	vedena	

k	přijetí	 rovnosti	mezi	 vizuální	 a	 verbální	 reprezentací	 téhož,	 jde	o	 tematizaci	 vypravěčova	postoje,	

že	fotografiím	(jak	jsme	konstatovali	ve	třetí	kapitole)	se	nedá	věřit.	To	je	dáno	na	jednu	stranu	tím,	

že	„reálno“	fotografického	záznamu	může	vést	k	záměně	s	hyperrealistickou	výtvarnou	reprezentací,	

na	druhou	pak	 tím,	 že	 tradičně	chápané	médium	 fotografie	 reprezentuje	unikátní	 skutečnost.	Toto	

uvědomění	nás	v	průběhu	naší	interpretace	přivede	k	přehodnocení	fotografického	portrétu	údajného	

Austerlitze,	 jemuž	 jsme	 se	 věnovali	 v	předchozí	 kapitole.	 Ačkoliv	 se	 totiž	 nabízí	 ztotožnění	 ekfráze	

s	fotografickou	 reprodukcí,	 Sebaldův	vypravěč	 svými	 fotografickými	doklady	 zhmotňuje,	 jak	 snadné	

je	podlehnout	 klamné	 samozřejmosti	 fotografie,	 která	 je	motivována	 jejím	 příběhem,	 lépe	 řečeno	

účelnou	interpretací.	

	

Obě	námi	sledovaná	díla	představují	výrazné	 iniciační	paradigma.	Toto	paradigma	má	přitom	v	naší	

interpretaci	podobnou	podstatu	–	Saturnovy	prstence	tematizují	průhled,	jimž	popis,	respektive	svět	

představujeme;	Austerlitz	tematizuje	pohled,	který	určuje	naše	pozorování	popisu,	respektive	světa.	

Tento	 způsob	 nahlížení	 (skrz	 rámec)	 a	 vidění	 (prostřednictvím	 očí)	 odvádí	 pozornost	 od	 toho,	

co	reprezentují	fotografie	v	případě,	že	je	interpretujeme	jak	uvnitř,	tak	vně	díla.	Obrazové	materiály	

v	rámci	těchto	dvou	iniciačních	pasáží	zároveň	předjímají	metodu	reprezentace	v	rámci	daného	díla.		

	

5.	4	Charakter	fotografické	evidence	ve	vyprávění		

	

Jak	jsme	avizovali	v	předchozí	podkapitole,	v	níž	jsme	posléze	interpretovali	úvodní	pasáže	obou	námi	

sledovaných	 děl,	 dané	 fotografie	 různým	 způsobem	dokládají	 popisy	 ve	 vyprávění.	 V	tomto	 pořadí	

na	případech	 Saturnových	 prstenců	 a	 Austerlitze	 přiblížíme	 to,	 jak	 fotografie	 tematizují	

„neočekávané“	 a	„očekávatelné“.	 Tuto	 míru	 pravděpodobnosti	 a	 kvalitu	 užití	 té	 či	 oné	 fotografie	

budeme	interpretovat	z	hlediska	popisů,	které	se	k	těmto	obrazům	vážou.	
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5.	4.	1	Vizuální	reprezentace	neočekávaného	

	

Když	 jsme	 interpretovali	 úvodní	 pasáž	 díla	 Saturnovy	 prstence,	 nastínili	 jsme,	 že	 tato	 interpretace	

vzájemného	působení	 textu	a	obrazu	předjímá	charakter	vyprávění	a	dalších	případů	v	daném	díle.	

Naše	selekce	 tak	vychází	 jen	z	daného	díla,	které	představuje	 fotografické	reprodukce,	 jejichž	 téma	

se	poněkud	odlišuje	od	toho,	co	popisuje	vyprávění.	V	návaznosti	na	naší	argumentaci	ve	třetí	kapitole	

nyní	přiblížíme,	jak	jsou	primární	fotografické	reprodukce	tematicky	provázané.	

	

Obrazy	 v	tomto	 díle	 svorně	 se	 slovesným	 vyprávěním	 tematizují	 melancholickou	 cestu	

po	neatraktivním	 prostředí,	 a	 tudíž	 nezprostředkovávají	 konvenčně	 chápané,	 pestré	 turistické	

fotografie.	Fotografie	takto	často	tematizují	prázdné	pláže,	pusté	cesty	a	nehostinné	či	 jinak	skličují	

prostory.	Silke	Horstkottová	k	charakteru	těchto	fotografií	dodává:	

	

„Reprodukované	 záběry	 působí	 náhodně,	 asymetricky,	 nejsou	 estetické.	 Takto	 fotografie	

vyobrazují	nejenom	nemísta,	která	se	ukončují	v	zániku	na	pospas	vydaných	okrajových	zón	

mezi	městem	a	venkovem,	mezi	kulturou	a	přírodou.	Samy	ty	fotografie	se	stávají	nemístem	

uprostřed	cestopisu	tím,	že	se	brání	konvenci	pitoresknosti.“	77	

	

Tak	tomu	je	i	v	námi	interpretovaných	případech	–	konkrétní	fotografie	ve	vyprávění	nejsou	na	první	

pohled	působivé	a	nezachycují	z	vyprávěného	to	významné.	Jistým	protikladem	je	první	příklad,	obraz	

zobrazující	osvobození	koncentračního	tábora	v	Bergen-Belsenu,	jehož	neočekávanost	spočívá	mimo	

jiné	 v	reprodukci	 rozprostírající	 se	 přes	 celé	 dvě	 strany.	 Tento	 příklad	 je	 působivý,	 ovšem	 v	rámci	

verbální	 reprezentace	 je	 mu	 věnovaná	 okrajová	 pozornost.	 Téma	 holocaustu	 se	 nadto	 do	 tohoto	

momentu	ve	vyprávění	neobjevuje.	

	

Tato	fotografie	pochází	ze	série	fotografa	George	Rodgera,	78	britského	fotografa,	který	byl	přítomen	

při	osvobozování	německého	koncentračního	táboru	v	Bergen-Belsenu.	Fotografie	zaznamenává	oběti	

																																																								
77„Die	reproduzierten	Ansichten	wirken	zufällig,	asymmetrisch,	sind	nicht	ästhetisch.	So	bilden	die	
Photographien	nicht	nur	Unorte	ab,	die	sich	in	einer	dem	Verfall	preisgegebenen	ruinösen	Randzone	zwischen	
Stadt	und	Land,	Kultur	und	Natur	benden;	die	Photographien	werden,	indem	sie	sich	der	Konvention	des	
Pittoresken	verweigern,	selbst	zu	einem	Unort	innerhalb	des	Reiseberichts.“	Horstkotte,	Silke.	
Photographie/Photographieren,	in	Öhlschläger,	Claudia	a	Niehaus,	Michael,	ed.	W.G.	Sebald-Handbuch:	Leben-

Werk-Wirkung.	2017,	s.	169	[přeložil	LG].	
78	Ucelený	soubor	byl	publikován	časopisem	The	Life.	Viz	Cosgrove,	Ben.	At	the	Gates	of	Hell:	The	Liberation	of	
Bergen-Belsen,	April	1945.	The	Life	[online].	[cit.	2017-03-16].	Dostupné	z:	http://time.com/3679103/at-the-
gates-of-hell-the-liberation-of-bergen-belsen-april-1945/.	
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nacistické	 genocidy,	 ty	 leží	 bezvládně	 pod	 stromy	 a	 zpod	 plachet	 jim	 vyčuhují	 jen	 obnažené	 nohy.	

Na	první	pohled	přitom	nemusí	být	patrné,	co	fotografie	zachycuje,	neboť	kvalita	reprodukce	je	kvůli	

její	specifické	technické	kvalitě	špatně	čitelná,	a	tak	si	teprve	na	základě	bližšího	zkoumání	a	rozpoznání	

jednotlivých	těl	odvozujeme	těla	další,	která	 jsou	méně	výrazná.	Jak	 jsme	již	poznamenali	a	ve	třetí	

kapitole	avizovali,	působivost	obrazových	materiálů	je	kromě	formátu	dána	také	jejich	přesným	užitím,	

umístěním	 v	konkrétní	 části	textu.	 Poté,	 co	 jsme	 provedli	 kontextualizaci	 vně	 díla,	 tak	 přecházíme	

ke	kontextualizaci	uvnitř	vyprávění.	

	

Parafrázujeme-li	 Wernera	 Wolfa,	 můžeme	 tvrdit,	 že	 užití	 fotografie	 zde	 slouží	 k	efektivnější	

obrazotvornosti,	 když	 se	 „jazykové	 médium	 jeví	 jako	 prostředek	 zpřítomnění	 ne	 zcela	

dostatečné“	 (Wolf,	 2002:	 75).	 Slova	 v	tomto	 příkladu	 jako	 by	 postrádala	 schopnost	 doložit	 rozměr	

a	dopad	toho,	co	z	vyprávěného	vyplývá.	

	

„Sloužil	[major	G.W.S.]79	za	poslední	války,	jak	se	v	článku	psalo,	v	protitankovém	pluku,	který	

14.	 dubna	 1945	 [y] 80 	osvobodil	 tábor	 v	 Bergen-Belsenu,	 ale	 ihned	 po	 uzavření	 příměří	

se	z	Německa	vrátil,	aby	se	v	suffolkském	hrabství	ujal	správy	majetku	svého	prastrýce,	který	

pak,	 jak	 vím	 zas	 odjinud,	 příkladně	 obhospodařoval	 přinejmenším	 do	 poloviny	 padesátých	

let“	(Sebald,	2012:	62).	

	

Citovaná	 část	 je	 vyňata	 z	rozvláčnějšího	 příběhu	 týkajícího	 se	 onoho	majora,	 který	 pro	 jeho	 délku	

neuvádíme	 v	úplnosti;	 nicméně	 posléze	 již	 téma	 druhé	 světové	 války,	 respektive	 koncentračního	

tábora,	 v	této	 epizodě	 nezazní.	 Vizuální	 reprezentace	 v	tomto	 případě	 v	naší	 interpretaci	 dokládá	

trauma	a	tematizuje	nemožnost	verbální	reprezentace;	 jinými	slovy	 jde	o	hrůzu,	která	nelze	doložit	

jinak	než	 autentickým	dokumentem,	popřípadě	 tabu	–	 téma,	o	němž	 je	psát	nevhodné,	popřípadě	

opovážlivé. 81 	Tato	 fotografie	 zhmotňuje	 obraz,	 který	 je	 ve	 verbální	 reprezentaci	 přítomen	 pouze	

implicitně.		

	

Neočekávaná	 je	 fotografie	 v	ohledu	 k	vyprávěnému,	 které	 tento	 hrůzný	 obraz	 neavizuje.	 Je	 však	

důležité	zdůraznit,	že	reprodukce	fotografie	je	v	díle	účelně	aranžována	za	datum	(přibližného	vzniku)	

																																																								
79	Poznamenal	LG.	
80	„y“	značí	místo	umístění	obrazových	materiálů	v	původním	německém	vydání	knihy	[zaznačil	LG].	
Sebald,	1995:	80–81.	
81	Této	interpretované	pasáži	předchází	vyprávění	o	nadbytečném	množství	na	břeh	vyvrhnutých	ryb,	u	něhož	
je	fotografie	spokojených	rybářů.	Paradoxní	vyznění	této	návaznosti	spočívá	–	kromě	toho,	že	jsou	si	fotografie	
vizuálně	podobné	–	 	 v	 tom,	 jak	 se	 tematizuje	nesmyslná	 a	hromadná	 smrt	 a	 jak	 v	případě	genocidy	 zaujímá	
fotografická	reprodukce	dvě	strany,	v	případě	mrtvých	ryb	třetinu	jedné.	
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a	před	určení	místa	(pořízení	fotografie),	jak	bere	shodně	na	zřetel	německé	i	anglické	vydání	(čímž	je	

fotografie	 anotována).	V	tomto	případě	 je	 tak	 české	 vydání	 vadné,	neboť	 fotografie	 citovanou	 část	

notně	 předchází	 a	 spojitost	 takto	 není	 zřetelná.	 Zavádějící	 je	 navíc	 tím,	 že	 danou	 fotografii	 přímo	

předchází	 další	 obrazový	 materiál,	 ten	 se	 váže	 k	jiné	 pasáži,	 respektive	 jinému	 odstavci,	 a	 nadto	

–	dvěma	obrazy	hned	za	sebou	–	je	v	naší	interpretaci	vzájemné	působení	textu	a	obrazu	méně	zřejmé.	

Leč	na	nečekanosti	fotografie	to	v	rámci	vyprávění	nic	nemění.		

	

–––	

	

Druhý	příklad	se	týká	fotografie	pláže,	kterých	je	v	Saturnových	prstencích	vícero.	Tato	fotografie	se	tak	

výrazně	 podílí	 na	 soudržnosti	 obrazových	materiálů	 nejen	 formálně	 (kvalita	 a	 formát	 reprodukce),	

ale	i	tematicky.	Konkrétní	fotografie	je	neočekávaná	odlišným	způsobem,	než	jak	tomu	bylo	u	prvního	

příkladu.	 I	 v	tomto	 případě	 jde	 o	 rozpor	 ve	 vzájemném	 působení	 verbální	 a	 vizuální	 reprezentace,	

tentokrát	ale	jde	o	opak	–	o	nenaplněné	očekávání,	které	je	popisem	motivováno.	Tento	popis	(také	

v	ohledu	k	fotografiím	vyskytujícím	se	v	díle)	interpretujeme	jako	ekfrázi.	

	

Vyprávěné	je	v	tomto	případě	působivější	než	fotografie.	Jako	obraz	dna	jámy	je	tato	vidina	popsána	

vypravěčem	poté,	co	avizuje	svou	závrať.	Ta	 jej	zasáhne	ve	chvíli,	kdy	se	nad	jámou	nakloní	poprvé	

(srov.	Sebald,	2012:	68).	Když	tak	učiní	podruhé,	na	intenzitě	zážitku	to	neubírá	z	jiného	důvodu:		

	

„Dole	ležel	lidský	pár,	zřejmě	na	dně	jámy,	pomyslel	jsem	si,	muž	natažený	přes	tělo	jiné	bytosti,	

z	níž	nebylo	možné	rozeznat	nic	než	dvě	pokrčené	a	jakoby	vyvrácené	nohy	(…)	Teď	už	ale	ležel	

klidně	a	stejně	tichá	a	nehybná	byla	i	žena“	(tamtéž).	

	

V	tuto	chvíli	působí	interpretace	výjevu	ještě	jednoduše	–	onu	závrať	lze	připsat	nejprve	hloubce,	která	

se	před	vypravěčem	zhmotnila,	přičemž,	když	pak	scénu	nahlíží	podruhé,	jeho	vyděšení	lze	přisoudit	

vidině	 dvou	 lidí,	 kteří	 patrně	 nejsou	 živí.	 Během	 tohoto	 popisu	 jsme	 vypustili	 následující	 část:	

„A	ve	vteřině	úleku,	která	trvala	celou	věčnost	a	během	níž	mnou	tenhle	obraz	projel,	se	mi	zazdálo,	

že	nohy	toho	muže	sebou	škubly,	jak	se	to	stává	u	oběšenců“	(tamtéž).		Učinili	jsme	tak	proto,	aby	nyní	

vyniklo	to,	že	je	scéna	popsána	tak,	aby	imitovala	mediálně	specifický	postup	fotografického	záznamu.		

	

V	současné	době	k	vytvoření	fotografie	postačují	setiny	vteřiny,	v	počátcích	vývoje	fotografie	tomu	tak	

ale	nebylo.	K	vytvoření	fotografie	je	důležitý	čas,	jinými	slovy	délka	expozice,	po	kterou	se	scéna	snímá	

na	matnici.	 První	 fotografie	 tak	 byly	 schopny	 zachytit	 pouze	 to,	 co	 bylo	 statické.	 Posléze	 se	 vedle	
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fotografií	 měst,	 která	 kvůli	 dlouhým	 expozičním	 časům	 působí	 vylidněně,	 začínají	 objevovat	 také	

fotografie	 lidí.	 Portrétovaní	 jsou	 ovšem	 nuceni	 setrvat	 ve	 strnulé	 poloze,	 a	 tak	 jejich	 výraz	

na	výsledných	 fotografiích	 působí	 nepřirozeně	 konsternovaně.	 Jakýkoliv	 pohyb	 je	 na	 takových	

fotografiích	 patrný,	 což	 ve	 výsledku	 jakýmkoliv	 „škubnutím“	 paradoxně	 dokládá	 na	 „přirozenosti“,	

respektive	 zvýrazňuje	pohyb	a	 život	 zaznamenaného.	Takto	 je	vidina	popsána	 jako	obraz,	který	má	

charakter	staré	fotografie.	Tuto	interpretaci	obrazu	jako	fotografického	záznamu	dále	podporuje	to,	

že	„vteřina	úleku“	odpovídá	vteřině	dlouhé	expozici,	která	by	umožnila	zaznamenat	 i	onen	zdánlivý	

pohyb	„oběšenců“.	Poté,	co	vypravěč	objekty	této	vidiny	určí	jako	muže	a	ženu,	dochází	k	aktualizaci	

vyprávěného:		

	

„Připomínali	 velkého	beztvarého	měkkýše	vyvrženého	na	břeh,	na	pohled	 jedno	 tělo,	 které	

sem	 bylo	 zaneseno	 z	 velké	 dálky,	 s	 mnoha	 končetinami,	 dvouhlavou	 mořskou	 nestvůru,	

poslední	exemplář	monstrózního	druhu,	jemuž	z	nozder	unikají	už	jen	záchvěvy	slabého	dechu	

a	jehož	život	pomalu	dohasíná”	(tamtéž).	

	

Identifikace	toho,	co	je	vypravěčem	popisováno,	je	náhle	problematičtější,	respektive	naše	předchozí	

interpretace	 je	 zpochybněna.	Toto	 znejistění	 je	 vypravěčem	stvrzeno	následovně:	 „Obrátil	 jsem	se,	

pohlédl	 na	opuštěnou	 cestu,	 po	níž	 jsem	 sem	přišel,	 a	 nevěděl	 jsem,	 zda	 jsem	 tu	bledou	mořskou	

nestvůru	na	úpatí	covehithského	útesu	oprav[x]82du	viděl,	nebo	si	to	jen	namlouvám“	(tamtéž:	68–69).	

	

To,	 co	 bylo	 dříve	 označeno	 za	 muže	 se	 ženou,	 je	 opakovaně	 zpochybněno	 další,	 aktualizovaným	

vypravěčovým	popisem.	Vypravěč,	takto	ve	svém	vyprávění	ustavičným	přehodnocováním	podezřelý,	

přesto	ustavičně	dokládající	vyprávěné	fotografiemi,	v	závěru	této	epizody	do	svého	popisu	umisťuje	

fotografii.	Daná	 fotografie	ovšem	dokládá	 tomu	přiléhající	pláž,	nedokládá	ani	 tak	konkrétní	místo,	

natož	 vidinu.	 Fotografie	 pláže	 –	 užitá	 uprostřed	 věty,	 během	níž	 vypravěč	 zpochybňuje	 pravdivost	

vlastní	 vzpomínky	 –	 zběžně	 odpovídá	 popisu,	 který	 tomuto	 vypravěčově	 zpochybnění	 a	 odchodu	

z	místa	činu	předchází:		

	

„Poděšen	jsem	se	zdvihl,	nejistý,	jako	bych	se	poprvé	v	životě	sbíral	ze	země,	a	odcházel	(…)	

[v]	dálce	 přede	 mnou	 se	 krčilo	 město	 Southwold	 s	 bezpočtem	 domků,	 malým	 ostrůvkem	

stromů	a	sněhobílým	majákem	pod	tmavým	nebem.	Ještě	než	jsem	k	němu	došel,	začaly	padat	

první	kapky“	(tamtéž:	68).	

	

																																																								
82	„x“	značí	umístění	obrazových	materiálů	v	českém	vydání	[zaznačil	LG].	
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Skutečnost,	 která	 je	 zachycena	 a	 doložena	 fotografií,	 jako	 by	 popisované	 objektivizovala,	 totiž	 že	

vypravěč,	 navzdory	 neschopnosti	 doložení	 důkazu,	 tuto	 epizodu	 prožil.	 Na	 dané	 fotografii	 pláže	

je	patrné	město	v	dáli	a	nebe,	ze	kterého	by	zanedlouho	mohlo	začít	pršet,	tím	však	styčné	body	popisu	

a	 fotografie	 z	 našeho	 pohledu	 končí;	 vzhledem	 k	 technické	 kvalitě	 reprodukce	 je	 nemožné	

interpretovat,	 zda	 by	mohlo	 jít	 konkrétně	 o	město	 „Southwold”,	 ve	 kterém	 je	 „bezpočet	 domků”	

a	„malý	ostrůvek	stromů”,	popřípadě	jestli	je	tam	vůbec	jen	onen	„sněhobílý	maják“.	

	

Vyprávění	 s	 fotografií	 tímto	vytváří	dojem	objektivity.	Ten	 je	dán	způsobem	užití	 fotografie	po	bok	

popisu,	jemuž	relativně	odpovídá	fotografie,	která	takto	působí	jako	neanotovaná	ilustrace.	Jde	však	

především	o	hru	na	objektivizaci.	Nejasnost,	která	je	spjatá	s	vyprávěným,	je	tak	podobná	té,	se	kterou	

se	fotografie	snaží	vyvolat	dojem	konkrétní,	příběhem	popsané	pláže.	Tuto	fotografii	je	možné	zaměnit	

za	 ledajakou	 fotografickou	 reprodukci	 pláže	 v	díle	 Saturnovy	 prstence	 –	 v	 návaznosti	 na	 provázání	

s	vyprávěním	ji	však	interpretujeme	jako	konkrétní	pláž.	

	

5.	4.	2	Vizuální	reprezentace	očekávaného	

	

Podobně	jako	jsou	v	Saturnových	prstencích	očekávatelné	obrazy	zachycující	dané	putování,	stejně	tak	

v	Austerlitzovi	 předpokládáme	 obraz	 ústřední	 postavy.	 Jak	 jsme	 již	 uvedli	 v	předchozí	 kapitole,	

fotografický	portrét	Austerlitze	se	v	díle	vyskytuje,	ten	je	však	vzhledem	k	času	vyprávěného	neaktuální	

–	 zachycuje	 jeho	 dětskou	 podobu.	 Podobně	 postava	 Austerlitze	 očekává,	 že	 nalezne	 fotografii	 své	

matky,	 což	 se	mu	 také	 podaří.	 I	 když	 –	 jak	 již	 lze	 z	průběhu	naší	 práce	 tušit	 –	 ona	 je	 ta	 fotografie	

poněkud	zavádějící.	Formálně	platí	to,	co	jsme	již	naznačili	interpretací	iniciační	pasáže	díla	Austerlitz	

–	také	zde	jsou	popisem	srovnány	dvě	fotografie	(část	týkající	se	chronologicky	první	užité	fotografie	

v	citovaném	 zvýrazňujeme	 pro	 snazší	 přehlednost).	 Tímto	 způsobem	 o	 tomto	 třetím	 příkladu	

uvažujeme	jako	o	fotografickém	diptychu,	který	anotuje	následující	pasáž.	

	

„Několik	dní	po	sobě	jsem	také	strávil	v	divadelním	archivu	v	Celetné	ulici	prohlížením	archiválií	

z	let	1938	a	1939	a	mezi	dopisy,	osobními	akty,	programovými	sešity	a	zažloutlými	novinovými	

výstřižky	narazil	na	nepopsanou	fotografii	herečky,	jež	měla	podle	mých	matných	vzpomínek	

mnoho	 společného	 s	mou	 matkou	 a	 na	 níž	 Věra,	 poté	 co	 si	 dlouho	 prohlížela	 obličej,	

který	jsem	 nechal	 okopírovat	 z	terezínského	 filmu,	 a	 pak	 jej	 se	 zamítavým	 vrtěním	 hlavy	

odložila	stranou,83	okamžitě	a	bez	nejmenších	pochyb,	jak	řekla,	poznala	Agátu	v	její	tehdejší	

podobě“	(Sebald,	2009:	222).	

																																																								
83	Zvýraznil	LG.	
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Vyjdeme-li	 z	kontextualizace	 uvnitř	 díla,	 Agáta	 je	 Austerlitzova	 matka,	 Věra,	 která	 Austerlitzovo	

domnění	potvrzuje,	je	jeho	někdejší	chůva	a	první	fotografie	předchází	citovanou	pasáž	a	druhá	je	užita	

posléze.	Druhá	fotografie	ekfrasticky	popsaná	není,	ta	první	ovšem	o	pár	stránek	blíže	ano:	

	

„Kolem	 krku,	 řekl	 Austerlitz,	 jí	 visí	 ve	 třech	 jemných	 obloucích	 náhrdelník,	 téměř	

nerozeznatelný	od	tmavých	a	až	ke	krku	upnutých	šatů,	a	po	straně	ve	vlasech	má	bílý	květ.	

Vypadá	přesně	tak,	jak	jsem	si	na	základě	svých	chabých	vzpomínek	a	několika	málo	dalších	

vodítek	představoval	zpěvačku	Agátu,	 říkám	si,	a	prohlížím	si	znovu	a	znovu	ten	mně	úplně	

neznámý	a	zároveň	tak	důvěrný	obličej	(…)“	(tamtéž:	220).	

	

Očekáváme	tedy,	že	vypravěč	po	boku	slov	Austerlitze	dokládá	i	jím	popisovanou	fotografii.	Náhrdelník,	

tmavé	 šaty	 a	 bílý	 květ	 –	 vše	 zdánlivě	 odpovídá.	Neznámý	 a	 důvěrný	 obličej	 domnělé	Austerlitzovy	

matky	 je	 však	 posléze	 Věrou	 odmítnut.	 Důležitější	 je	 však	 toto:	 v	tomto	 případě	 jde	 o	 modifikaci	

Barthesova	příkladu,	 konkrétně	 jeho	„Rodinného	portrétu“,	 jak	 jsme	ho	přiblížili	 ve	druhé	kapitole.	

Také	zde	totiž	náhrdelník	odpovídá	jen	zdánlivě	a	místo	tří	oblouků	visí	v	obloucích	dvou.	Očekávání	

je	sice	naplněno,	 avšak	popis	 se	 vzhledem	k	 fotografii	 liší,	 třebaže	akcentuje	určitou	míru	nejistoty	

či	nedůvěry	 tvrzením,	 že	 jde	 o	 náhrdelník	 jemný,	 téměř	 nerozeznatelný	 od	 šatů,	 byť	 kontrastně	

barevných.	Pakliže	se	vydáme	kontextualizovat	vně	díla,	zjišťujeme,	že	druhá	fotografie	sice	zachycuje	

českou	zpěvačku,	nejde	už	ale	o	portrét	Agáty,	avšak	v	čase	vyprávěného	příběhu	dávno	zesnulé	Emy	

Destinnové. 84 	Dříve	 citovaná	 pasáž	 srovnávající	 tyto	 dvě	 fotografie	 je	 vedle	 literární	 hry	 taktéž	

příkladnou	ukázkou	stabilizační	strategie,	která	jako	by	objektivizovala	vyprávěné.	Tomu	se	ještě	bude	

věnovat	další	podkapitola.	

	

–––	

	

Čtvrtý	příklad	je	ilustrací	ekfrastických	postupů	ve	vyprávění	a	současně	ukázkou	toho,	co	je	z	hlediska	

teorie	vyprávění	zpomalující,	a	tedy	potenciálně	označitelné	za	„nudné“,	či	přehnaně	podrobné	a	takto	

označitelné	 jako	 „realistické“.	 Zdvojená	 reprezentace	 (ekfráze)	 je	 v	tomto	 případě	 doplněna	

fotografiemi,	 které	 představují	 totéž.	 I	 tento	 příklad	 takto	 představuje	 vícero	 fotografií	 v	ohledu	

k	jednomu	popisu.	Pro	jeho	velký	rozsah	jej	(v	obou	případech	citace)	účelně	zkracujeme:	

	

																																																								
84	Srov.	Ema	Destinnová.	In:	Každý	je	nějaký,	i	Ema	Destinnová	[online].	[cit.	2017-06-14].	Dostupné	z:	
http://www.dusanpolansky.cz/obrazky/destinn-podpisy.jpg	a	Sebald,	2009:	222.	
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„(…)	bazar	ANTIKOS	na	západní	straně	náměstí,	před	nímž	 jsem	kolem	poledne	dlouho	stál	

v	marné	 naději,	 že	 snad	 někdo	 přijde	 a	 ten	 zvláštní	 depozitář	 otevře.	 Bazar,	 pokud	 jsem	

se	dobře	díval,	je	kromě	maličké	prodejny	potravin	v	Terezíně	jediným	obchodem.	Zabírá	celé	

průčelí	jednoho	z	největších	domů	a	myslím,	že	i	uvnitř	zabírá	hodně	do	hloubky.	Spatřit	jsem	

přirozeně	mohl	jen	to,	co	bylo	vystaveno	ve	výkladních	skříních	bazaru	a	představovalo	jistě	

jen	malou	část	harampádí	nashromážděného	uvnitř.	Ale	už	i	tato	čtyři	zjevně	zcela	nahodile	

seskupená	 zátiší,	 která	 jako	by	nějakým	přirozeným	způsobem	vrostla	do	 černých	větví	 lip	

z	náměstí	odrážejících	 se	ve	 skle	výkladu,	 pro	mě	měla	 takovou	přitažlivost	 (…)“85	(tamtéž:	

171).	

	

Zevrubný	popis	doplňují	tři	fotografie.	Jedna	z	nich	zaznamenává	celý	bazar	Antikos,	druhá	je	detailním	

záběrem	na	jedno	ze	zátiší	a	třetí	je	ještě	bližším	detailním	záběrem	na	druhé	ze	zátiší	–	to	je	příkladnou	

ekfrází,	neboť	daný	obraz	zároveň	interpretuje.	V	citovaném	popisu	 jsme	zvýraznili	to,	co	je	snadno	

čitelné	 a	 doložitelné	 v	těchto	 třech	 fotografiích.	 Tomuto	 zdlouhavému	 popisu	 přitom	 není	 zdaleka	

konec.	

	

„Co	znamenal	slavnostní	ubrus	z	bílých	krajek	přehozen	přes	opěradlo	pohovky,	co	pokojové	

křeslo	 s	vybledlým	 brokátovým	 potahem?	 Jaké	 tajemství	 skrývaly	 tři	 různě	 velké	mosazné	

hmoždíře	 (…)	olivově	 zelený	kabát	uniformy	 se	 zlatými	nárameníky	 (…)?	 Jaký	 význam,	ptal	

jsem	se,	řekl	Austerlitz,	řeka,	která	nikde	nepramení,	ústí	a	stále	jen	teče	sama	do	sebe,	veverka	

spočívající	v	nehybné	pozici,	porcelánová	kompozice	barvy	slonové	kosti	představující	hrdinu,	

jak	se	na	vzpínajícím	se	oři	otáčí	dozadu,	aby	k	sobě	levou	paží	přitáhl	nevinnou	a	poslední	

naděje	zbavenou	dívku	 a	 zachránil	 ji	před	bezpochyby	hrozným	neštěstím,	 jež	však	zůstává	

divákovi	skryto?“86	(tamtéž:	171–173).	

	

Tento	příklad	je	podnětný	jednak	z	hlediska	tematizace	toho,	co	je	viděno,	popisováno	a	zobrazeno,	

jednak	z	hlediska	probíhající	 literární	hry	–	přehnaně	detailní	 tematizace	 je	účelná.	Povšimněme	si:	

vyprávění	v	této	pasáži	pracuje	s	klišé,	neboť	jaký	jiný	význam	má	„výloha“	než	něco	účelně	vystavit	

na	odiv?	 Fotografie	 opět	 jako	 by	 popis	 objektivizovaly,	 avšak	 jak	 vypravěč	 pobízí	 a	 my	 jeho	 slova	

parafrázujeme:	 co	 znamenaly	 tyto	 detailní,	 fotografickými	 reprodukcemi	 snad	 až	 zveličené	

reprezentace	 téhož?	 Co	 však	 zůstává	 čtenářovi	 skryto?	My	 tuto	 výzvu	 nyní	 přijmeme	 a	 pokusíme	

se	na	dané	otázky	odpovědět.	

																																																								
85	Zvýraznil	LG.	
86	Taktéž.	



	
47	

	

	

5.	4.	3	Evidentně	zavádějící	užití	vizuální	reprezentace	

	

Vzájemné	působení	textu	a	obrazu	odhaluje	hru,	která	je	v	Sebaldově	díle	ne-li	pravidlem,	pak	nejméně	

opakovaně	 uplatňována.	 Tematicky	 fotografie	 jednoduše	 popisům	 často	 neodpovídají,	 a	 když	

už	zdánlivě	ano,	v	něčem	se	mírně,	 leč	podezřele	nápadně	odlišují.	 Fotografické	 reprodukce	v	námi	

poslední	zkoumané	pasáži	jsou	dostatečně	velké	na	to,	abychom	na	nich	mohli	vidět	objekt	velikosti	

pohovky	či	pokojového	křesla	(zvýrazněno	podtržením	v	citaci	výše).	Přesto	máme	za	to,	že	na	daných	

reprodukcích	tyto	objekty	k	vidění	nejsou.	Naše	vidění	je	vypravěčem	zpochybněno,	nadále	ale	máme	

za	to,	že	jde	o	iluzi	nastolenou	literární	hrou.		

	

Podobně,	 ač	 poněkud	 opačně,	 se	 odhaluje	 hra	 v	Saturnových	 prstencích.	 Několik	 stran	 od	 námi	

interpretované	iniciační	pasáže	se	nachází	ještě	jedna	fotografie,	která	odpovídá	našemu	souboru	„rám	

jako	 vymezení	 zobrazení“.	 Jde	 o	 fotografii,	 která	 zobrazuje	 v	„jinak	 z	větší	 části	 opuštěné	 [voliéry]	

osamělou	čínskou	křepelku	(…)“	(Sebald,	2012:	39).	Tematická	podobnost	je	dána	mříží,	která	odděluje	

vypravěče	(fotografa)	od	objektu.	Co	zde	chceme	zdůraznit,	je	to,	že	na	fotografii	vidíme	v	pozadí	druhý	

objekt,	který	by	(dále	popsané)	křepelce	mohl	rovněž	odpovídat.	Domníváme	se,	že	W.	G.	Sebald	jako	

autor	si	 je	této	skutečnosti	vědom,	zatímco	vypravěč	nikoliv.	Pro	úplnost	danou	situaci	doplňujeme	

o	to,	jak	ji	vypravěč	uvádí:	„Na	druhé	straně	na	mě	ovšem	padla	náhlá	tíseň,	když	jsem	se	po	prohlídce	

ocitl	zase	venku	na	čerstvém	vzduchu	a	spatřil	v	 (…)“	(srov.	Tamtéž).	Za	touto	citací	pokračuje	výše	

citované.	A	k	výše	citovanému	pak	doplňujeme	„(…)	která	–	zjevně	už	ve	stavu	demence	–	neustále	

znovu	 a	 znovu	 narážela	 do	 postranní	mříže	 klece	 a	 pokaždé,	 než	 se	 obrátila,	 zavrtěla	 hlavou,	 jako	

by	nedokázala	pochopit,	jak	se	do	téhle	bezvýchodné	situace	dostala“	(tamtéž:	39–40),	což	popisuje	

stav87	křepelky.	

	

Odhalení	této	iluze,	že	není	samozřejmé,	co	je	referentem	fotografie,	je	poměrně	snadné.	Vyjdeme-li	

současně	z	toho,	co	je	dáno	kulturně,	tvrdíme,	že	referentem	popisu	je	objekt	v	popředí.	Jednoduše	

řečeno	danou	pasáž	považujeme	za	anekdotu,	která	komentuje	stav	vypravěče,	jehož	tíseň	je	v	naší	

interpretaci	ilustrována	ztotožněním	se	s	uvězněním	křepelky.	To,	jak	se	do	této	situace	dostává	čtenář	

–	tímto	vzájemným	působením	textu	a	obrazu	–,	rozvedeme	dále.	

	

–––	

																																																								
87	Ponecháváme	stranou	to,	že	z	fotografie	není	patrné,	že	by	křepelka	narážela	do	postranní	mříže	klece,	
neboť	je	naším	záměrem	postihnout	něco	docela	jiného.	
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Interpretací	 (vycházející	z	interpretace	 iniciačních	pasáží)	 těchto	příkladů	 jsme	podpořili	následovné	

teze.	 Fotografie	 v	dílech	 Saturnovy	 prstence	 a	 Austerlitz	 vytvářejí	 tematické	 soubory	 jak	 v	 rámci	

příběhu	 (pláže,	 hromadná	 smrt),	 tak	 v	dílčích	 epizodách	 (výlohy)	 či	 pasážích	 (diptych).	 Působivost	

tohoto	vzájemného	vztahu	je	dána	specifickým	užitím	(nenaplněné	očekávání	obrazu	vidiny)	a	přesným	

umístěním	 (nečekaný	 obraz	 Bergen-Belsenu)	 obrazů	 v	 textu.	 A	 neposledně:	 jde	 o	 literární	 hru,	

která	je	ve	vyprávění	ustavičně	anticipována.	

	

5.	5	Iluze	v	iluzi.	Antiiluzivnost	jako	objektivizační	strategie	v	díle	W.	G.	Sebalda	

	

Během	 interpretace	 Sebaldova	 díla	 jsme	 se	 opakovaně	 dotkli	 v	obměněné	 podobě	hry.	 Podobnost	

Austerlitze	s	Wittgensteinem	vychází	z	popisů	ve	vyprávění.	V	rámci	vyprávění	jde	ovšem	o	širší	hru,	

jak	ve	své	eseji	„Wittgenstein	and	Sebald:	The	Place	of	Home	and	the	Grammar	of	Memory“	podotýká	

David	 Schalkwyk,	 která	 takto	 kromě	nápadné	 fyziognomické	podobnosti	 spočívá	mimo	 jiné	 v	 citaci	

Wittgensteinova	úvodu	k	dílu	Filosofická	zkoumání	(srov.	Schalkwyk,	2009:	317–318).	Wittgensteinův	

úvod	je	přesněji	řečeno	parafrázován	právě	v	dříve	citované	úvodní	pasáži	v	díle	Austerlitz.	

	

Jak	jsme	již	interpretací	iniciační	pasáže	nastínili,	obraz	Austerlitze	je	ve	vyprávění	budován	od	začátku.	

Přirovnán	je	k	postavě	Siegfrieda	v	Langově	filmu	o	Nibelunzích	(Sebald,	2009:	8),	posléze	Austerlitz	

vypráví,	 že	byl	 požádán	přítelem	o	 fotografii,	 na	níž	 je	 zachycen	a	 kterou	následně	bez	 komentáře	

a	nečekaně	pro	vypravěče	pošle	 ještě	jemu	(tamtéž:	68).	Ten	její	reprodukci	do	vyprávěného	zařadí	

(tamtéž).	Vyprávění	kulminuje	ve	chvíli,	kdy	 je	doložen	fotografický	portrét,	 jemuž	 jsme	se	věnovali	

ve	čtvrté	 kapitole.	 Na	 očekávanou	 fotografii	 Austerlitze	 v	jeho	 dospělé	 podobě,	 s	níž	 se	 vypravěč	

potkává,	však	nedojde.	Toto	napětí	očekávaného	je	průběžně	stupňováno,	když	už	během	úvodního	

setkání	s	touto	postavou,	během	něhož	Austerlitz	fotí	mimo	jiné	zrcadla	(v	nichž	by	byl	z	jejich	podstaty	

zobrazen),	vypravěč	avizuje,	že	těmito	fotografiemi	disponuje	(tamtéž:	9).	

	

Postava	Austerlitze	 je	samozřejmě	snadno	odhalitelná	 iluze,	 respektive	 literární	metafora,	k	jejímuž	

ztotožnění	 ovšem	 výraznou	 měrou	 přispívá	 iluzivnost	 fotografie	 v	tomto	 díle.	 Obrazný	 charakter	

má	tato	postava	také	z	hlediska	plynutí	času:	„Austerlitz,	kterého	jsem	dřív	míval	za	přibližně	o	deset	

let	staršího,	teď	vypadal	o	deset	let	mladší	než	já	(…)“	(tamtéž:	37),	přičemž	slovem	„dřív“	odkazuje	

vypravěč	na	jejich	předchozí	setkání	před	deseti	lety.	Navzdory	odstupu	deseti	let	vypravěč	popisuje	

Austerlitzovu	podobu	jakoby	neproměněnou,	zastavenou	v	čase.	
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Spojitost	mezi	jednotlivými,	v	díle	užitými	fotografickými	portréty	této	literární	postavy	–	tou,	na	níž	

se	Austerlitz	cítí	coby	člen	ragbyového	družstva	opuštěně	(stejně	jako	jeho	přítel,	který	jej	o	ni	požádá),	

a	tou,	na	níž	je	v	maškarním	kostýmu	zobrazen	on	sám	(navzdory	tomu,	že	na	bál	jde	coby	doprovod	

své	 matky)	 (srov.	 Tamtéž:	 68,	 160–162)	 –	 nelze	 doložit	 jinak	 než	 vyprávěným.	 Přijetí	 totožného	

referentu	 obou	 fotografií	 je	 dáno	 vypravěčem.	 Dané	 portréty	 současně	 spojuje	 téma	 maskování	

subjektu	–	v	obou	případech	jde	o	iluzi	v	iluzi,	v	obou	případech	má	domnělý	Austerlitz	uniformu;	dres,	

respektive	kostým,	má	poprvé	jako	člen	týmu	ragby,	podruhé	jako	páže	růžové	královny	(srov.	Tamtéž:	

68,	161).	 Tímto	 se	 tematizuje	 to,	 co	podrobně	analyzuje	Marianne	Hirschová	v	díle	Family	 Frames:	

Photography,	Narrative	and	Postmemory	(srov.	Hirsch:	79–112).	V	případě	dresu	je	portrét	subjektu	

anonymizovaný,	 respektive	 podřízený	 portrétu	 skupiny	 (jde	 takto	 o	 portrét	 družstva,	 nikoliv	

„Austerlitze“),	a	v	případě	portrétu	subjektu	v	kostýmu	jde	o	hru	doslova	(jde	takto	o	portrét	aktéra	

hry,	 nikoliv	 „Austerlitze“).	 Na	 základě	 fotografií	 Cindy	 Shermanové,	 která	 své	 dílo	 založila	

na	aranžovaném	portrétování	sebe	samé	v	různých	rolích,	Marianne	Hirschová	závěrem	uvádí:		

	

„Plochost	a	neprůhlednost	[takových]	fotografií,	jejich	odmítnutí	odhalit	subjekt,	nepřítomnost	

jakékoliv	emoce,	tvoří	část	jejich	(…)	výzvy.	Ta	však	může	nabrat	tak	přemrštěného	odklonu	od	

toho,	jakým	způsobem	se	díváme,	že	(…)	tímto	zobrazováním	familiárního	vyprostíme	subjekt	

z	 uzavřeného	 kruhu	 podstaty	 vidění	 familiárního	 a	 definovaného	 familiárním	 pohledem.	

Je	ovšem	 nejasné,	 jestli	 to,	 co	 zůstává,	 je	 lidský	 jedinec	 v	 jakémkoliv	 rozpoznatelném	

či	identifikovatelném	smyslu“88	(Hirsch,	1997:	111–112).		

	

Fotografické	 portréty	 námi	 sledované	postavy	 jsou	 obdobou	 této	 strategie,	 která	 je	 iluzivní,	 neboť	

takový	obraz	reprezentuje	„ne	nějaké	konkrétní	já,	nějakou	duši,	ale	jen	fotografii“	(srov.	Tamtéž:	111).	

S	fotografickými	 portréty	 této	 zobrazované	 postavy	 se	 tudíž	 lze	 snadno	 ztotožnit,	 neboť	 se	 s	nimi	

umíme	jako	s	alegorií	identifikovat.	Takové	fotografické	portréty	jsou	univerzální,	což	k	nim	umožňuje	

přiřadit	 takřka	 libovolný	 příběh,	 a	 všechny	 se	mohou	 zdát	 pravdivé.	Otázkou	 ovšem	 zůstává,	 jestli	

tak	jde	nadále	obhájit	spojitost	vizuální	reprezentace	postavy	Austerlitze	s	tou	verbální.	

	

–––	

	

																																																								
88	„The	flatness	and	opacity	of	Sherman’s	photographs,	their	refusal	to	reveal	a	subject,	their	absent	affect,	
may	well	constitute	part	of	their	postmodern	appeal.	It	may	take	such	an	extreme	departure	from	our	ways	
of	looking	to	extricate	the	subject,	once	and	for	all,	from	the	closed	circle	defined	by	the	familial	gaze	and	by	
familial	looks,	by	the	image/screens	of	familial.	It	is	unclear,	however,	if	what	remains	is	a	human	subject	in	any	
recognizable	or	identifiable	sense“	[překlad	LG].	
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Jistou	oporu	by	nám	a	naší	narušené	iluzi	vztahu	těchto	dvou	druhů	v	díle	užitých	reprezentací	mohl	

poskytnout	příklad,	s	nimž	se	navracíme	k	dílu	Saturnovy	prstence.	Jak	jsme	již	poznamenali,	oběma	

díly	 nás	 provází	 bezejmenný	 vypravěč,	 který	 v	průběhu	 vyprávění	 vykazuje	 autobiografické	 rysy.	

Toto	je	 v	Saturnových	 prstencích	 podpořeno	 v	jedné	 pasáži	 reprodukcí	 fotografického	 portrétu,	

na	němž	 se	vypravěč	 sám	 identifikuje	 (srov.	 Sebald,	 2012:	 231–232).	 Což	 o	 to,	 že	 bychom	

kontextualizací	vně	díla	patrně	dokázali,	že	jde	o	portrét	W.	G.	Sebalda,	řečeného	Maxe?	

	

Na	 pomoc	 nám	 v	tomto	 směru	 přichází	 Allan	 Sekula,	 který	 v	eseji	 „O	 vynalezení	 fotografického	

významu“ 89 	strhává	 představu	 fotografického	 obrazu	 jako	 univerzálního,	 na	 znakovém	 systému	

a	jazyce	nezávislého	systému.90		Vysvětluje,	že	význam	fotografie	podléhá	kulturní	definici.	U	fotografie	

mluví	o	rétorické	funkci	a	uvádí:	

	

„[To]	 implikuje,	 že	 fotografie	 je	 svého	 druhu	 promluva,	 že	 nese	 sdělení	 nebo	 jím	 sama	 je.	

Implikuje	však	také,	že	fotografie	je	‚neúplná‘	promluva	–	sdělení,	jež	závisí	na	nějaké	vnější	

matrici	 podmínek	 a	 předpokladů	 pro	 to,	 aby	 bylo	 srozumitelné,	 čitelné.	 Toto	 stanovisko	

bychom	mohli	formulovat	následovně:	fotografie	komunikuje	prostřednictvím	svého	spojení	

s	jakýmsi	skrytým	či	 implicitním	textem;	právě	tento	text91,	či	systém	skrytých	 lingvistických	

propozicí,	přenáší	fotografii	do	sféry	srozumitelnosti.“92	

	

Mohlo	by	se	zdát,	že	tím	jednoduše	mluví	o	Barthesově	rozlišení	konotace	a	denotace,	k	denotaci	však	

vzápětí	dodává,	že	 jde	o	 iluzi,	že	v	reálném	světě	dochází	k	smysluplnému	setkání	s	fotografií	pouze	

na	rovině	konotace.	Fotografie	takto	obsahuje	sdělení,	které	je	nutné	dešifrovat.	

	

To	nás	vede	k	hypotéze,	která	spočívá	ve	vytržení	obrazů	z	kontextu	Saturnových	prstenců	a	Austerlitze,	

a	 přisouzení	 Sebaldovi	 role	 –	 ať	 už	 dokumentárního,	 či	 uměleckého	 –	 jednoduše	 fotografa,	 který	

nezúčastněně	 zobrazuje.	 Jinými	 slovy	 připusťme	 zároveň,	 že	 je	 skutečně	W.	 G.	 Sebald	 referentem	

fotografie,	 že	 je	 fotografie	 pořízena	 na	 daném	místě,	 v	daném	 časovém	výseku.	Od	 čeho	domnělá	

neutrálnost	 tohoto	 fotografického	 svědectví	 odvádí	 pozornost?	 Uveďme	 nyní	 celou,	 k	fotografii	

vázající	se	pasáž:	

	

																																																								
89	Sekula,	Allan.	O	vynalezení	fotografického	významu,	in	Císař,	Karel	(ed.).	Co	je	to	fotografie?	
Praha:	Herrmann,	2004,	s.	67–88.	
90	Tamtéž:	68.	
91	Slovo	„text“,	jak	podotýká	sám	Allan	Sekula	dále,	užívá	v	tomto	kontextu	volně.	
92	Sekula,	2004,	s.	67–68.	
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„Následující	 fotografie	 byla	 pořízena	 jednoho	 sobotního	 dne	 asi	 před	 deseti	 lety	

v	Ditchinghamu,	 když	 byl	 panský	 dům	 otevřen	 ve	 prospěch	 dobročinnosti	 pro	 veřejnost.	

Libanonský	cedr,	o	nějž	se	opírám	a	nevím	ještě	nic	o	všech	těch	nedobrých	věcech,	které	se	

od	té	doby	udály,	je	jeden	ze	stromů,	které	byly	v	parku	vysazeny	při	jeho	založení	a	z	nichž	už	

mnoho,	jak	jsem	řekl,	zmizelo.“	

	

Danou	pasáž	jsme	přitom	rozdělili	do	dvou,	aby	to	učinilo	naši	argumentaci	přehlednější.	Upozorněme	

na	 současnou	 přítomnost	 znejišťujících	 a	 stvrzujících	 hodnocení	 („asi“,	 „jak	 jsem	 řekl“),	 která	

představují	 stabilizační	 strategii	 důvěryhodnosti	 předkládaného	 příběhu.	 Dbejme	 pozornost	 na	 to,	

jak	vypravěč	touto	na	jednu	stranu	skálopevnou	jistotou,	na	druhou	stranu	naznačovanou	možností	

mírné	odchylky	(což	vlastně	není	nic	jiného	než	další	předkládaná	jistota),	odvádí	pozornost	od	toho,	

co	následně	určíme	jako	téma	vyprávění:	

	

„Přibližně	od	poloviny	sedmdesátých	let	se	jejich	úbytek	znatelně	zrychlil	a	zejména	u	druhů	

v	Anglii	 běžných	 došlo	 k	značným	 škodám,	 v	jednom	 případě	 dokonce	 k	jejich	 úplnému	

vyhynutí.	 V	roce	 1975	 dorazila	 holandská	 nemoc	 jilmů	 z	jižního	 pobřeží	 do	Norfolku,	 a	 než	

uběhla	 dvě	 tři	 léta,	 nezůstal	 v	našem	 okolí	 ani	 jediný.	 Šest	 stromů,	 které	 poskytovaly	 stín	

rybníčku	 v	naší	 zahradě,	 uschlo	 během	 několika	 týdnů	 v	červnu	 1978,	 když	 se	 jejich	 listy	

naposledy	 rozvinuly	 do	 nádherné	 jasné	 zeleně.	 Virus	 se	 neuvěřitelnou	 rychlostí	 rozšířil	

do	kořenů	 celých	 alejí	 a	 vyvolal	 zúžení	 kapilár,	 po	 němž	 stromy	 velmi	 rychle	 hynou	 žízní.	

Dokonce	i	osaměle	stojící	exempláře	si	hmyz,	který	nákazu	roznáší,	s	neomylnou	jistotou	našel.	

Jedním	z	nejdokonalejších	stromů,	jaké	jsem	kdy	viděl,	byl	bezmála	dvě	stě	let	starý	jilm	stojící	

volně	na	otevřeném	poli	nedaleko	od	našeho	domu.	Při	 své	 třicetimetrové	výšce	vyplňoval	

obrovský	prostor.	Vybavuji	si,	jak	se	ještě	v	době,	kdy	většina	ostatních	jilmů	v	okolí	už	nemoci	

podlehla,	jeho	nespočetné,	lehce	asymetrické	a	jemně	vroubkované	lístky	zachvívaly	ve	vánku,	

jako	by	se	mu	nákaza,	která	poničila	celý	jeho	rod,	měla	beze	stopy	vyhnout,	a	jak	po	uplynutí	

necelých	čtrnácti	dnů	všechny	tyto	zdánlivě	nezranitelné	lístky	zhnědly	a	zkroutily	se,	a	ještě	

než	skončil	podzim,	rozpadly	se	v	prach“	(Sebald,	2012:	231,	231–232).	

	

Připusťme	nyní	dále,	že	vypravěčův	strom,	jemuž	se	dostává	hlavní	pozornost	v	druhé	části	citované	

pasáže,	má	reálnou	referenci.	Vyprávění	užívající	stabilizačních	strategií	užívá	fotografií	nejinak.	Užívá	

jich	 jako	 důkazních	 prostředků,	 které	 však	 nevedou	 než	 k	další	 iluzi.	 Fotografie	 má	 totiž	 referent	

ve	stromu,	 o	 kterém	 se	 toho	 tolik	 neříká	 –	 jde	 přeci	 o	 strom	 avizovaný	 v	první	 pasáži.	 Vraťme	 se	
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ale	k	Sebaldovi	 před	 tímto	 fotograficky	 zobrazeným	 stromem,	 od	 něhož	 se	 na	 nás	 čtenáře 93	

soustředěně	dívá.	Co	tímto	obrazem	autor	ve	skutečnosti	říká?		

	

Dovolíme	 se	 tvrdit,	 že	 fotografií	 (respektive	 příběhem)	 si	 skutečnost	 nepřivlastníme,	 neboť	 onen	

nejdokonalejší	strom	není	možné	doložit	vyprávěním,	onen	strom,	k	němuž	má	W.	G.	Sebald	osobní	

vztah,	není	na	fotografii,	ale	v	jeho	představách.	K	takovému	tvrzení	nás	opět	ponouká	sám	vypravěč,	

když	námi	citované	pasáži	bezprostředně	předchází	příběh	Françoise-Reného	de	Chateaubrianda	a	jím	

vysazených	stromů:	

	

„Dnes	 jsou	 ještě	 [vysazené	 stromy]	 malé,	 píše	 [Chateaubriand],	 že	 když	 vstoupím	 mezi	

ně	a	slunce,	poskytnu	jim	stín.	Ale	jednou,	až	vyrostou,	mi	ten	stín	vrátí	a	budou	střežit	dny	

mého	stáří,	 jako	jsem	já	v	jejich	mladých	letech	střežil	 je.	Cítím	se	s	nimi	svázán,	píšu	o	nich	

sonety,	elegie	a	ódy;	znám	je	všechny	jako	děti	jménem	a	přeju	si	jen,	abych	pod	nimi	mohl	

jednou	zemřít“	(tamtéž:	231).	

	

Ale	 zpátky	 k	fotografii,	 respektive	 obrazu.	 „Strom“	 je	 jedním	 z	učebnicových	 příkladů	 sémiotiky,	

na	němž	se	znázorňuje	arbitrárnost	znaku	–	ten	není	závislý	na	podobě	předmětu,	k	němuž	odkazuje.	

Ve	chvíli,	kdy	si	W.	G.	Sebald	strom	snaží	připodobnit,	v	podstatě	k	němu	s	tímto	vztahem	přistupuje,	

legitimizuje	vidění.	Přivlastnění	probíhá	 totiž	na	 rovině	obrazu,	když	 se	o	něj	postava	opírá,	drží	 jej	

rukama.	Tím	se	manifestuje	vztah,	který	je	ale	ve	skutečnosti	iluzivní,	daný	jazykem.	

	

Nearanžuje	se	vlastně	Sebald	na	fotografii	před	stromem	do	role	Chateaubrianda?	Vyložíme	nyní	tuto	

fotografii	 prostřednictvím	 tohoto	 příběhu	 „Chateaubriand	 a	 jím	 vysázené	 stromy“,	 který	 budeme	

parafrázovat	větu	po	větě:	Když	se	dnes	Sebald	dává	vyfotografovat,	je	to	vlastně	on,	kdo	je	tématem	

zobrazovaného	(strom	je	vedlejší).	Ale	jeho	pozdější	rozvinutí	příběhu	už	vychází	z	obrazu,	který	se	stal	

investicí,	z	níž	vzniká	iluze	(zobrazený	strom	je	hlavní).	Sebald	se	s	osudem	stromu	cítí	spjatý,	snaží	si	jej	

tedy	 připodobnit	 (epizoda	 o	 stromu	 u	 jeho	 domova);	 je	 to	 jím	 vytvořená	 iluze	 (zobrazený	 strom,	

popsaný	strom	u	domova),	 která	 je	vyprávěním	zpochybněna	 (strom,	k	němuž	má	vztah,	 zobrazuje	

fotografie;	 strom,	k	němuž	má	vztah	ve	skutečnosti,	 je	v	jeho	představě).	S	obrazem,	který	 je	 takto	

familiární	–	podobně	jako	maskované	portréty	Austerlitze	–	a	tematizuje	požadavek	zachytit	a	dokázat	

náš	vztah,	se	proto	umíme	ztotožnit.	

	

																																																								
93	Respektive	„do	objektivu“.	
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Dodejme,	že	zde	nápadně	rezonuje	Roland	Barthes	s	jeho	„snímkem	Zimní	zahrady“	aneb	portrétem	

jeho	 matky,	 kterou	 čtenáři	 zprostředkuje	 popisem.	 W.	 G.	 Sebald	 toto	 rozvíjí,	 jednoduše	 řečeno	

je	v	tomto	příkladu	strom	symbolem,	který	zastupuje	naši	snahu	zadržet	skutečnost,	jejíž	reálno	nám	

ustavičně	 uniká.	 Tímto	 jsme	 podpořili	 tvrzení,	 že	 souvislost	 mezi	 vizuální	 a	 verbální	 reprezentací	

je	takto	 obhajitelná,	 protože	 obě	 reprezentace	 vychází	 z	téhož	 (jazykového)	 principu	 a	 jejich	

působivost	je	vzájemně	umocněná.	

	

–––	

	

Během	kontextualizace	 iniciační	pasáže	Austerlitze	 jsme	účelně	vynechali	určitou	část	 interpretace,	

konkrétně	 interpretaci	 popisu,	 který	 jsme	 citovali	 na	 začátku.	 Onen	 pohled,	 tematizovaný	 očima,	

má	totiž	specifický	charakter.	Zatímco	 jsme	konstatovali,	že	 je	v	naší	 interpretaci	působivost	obrazu	

dána	formou	užití	(diptych,	centrální	výřez	očí)	a	vystačili	jsme	si	s	tím,	že	v	případě	zvířecích	očí	jde	

o	děs	a	u	lidských	pak	o	zamyšlení,	nevysvětlili	jsme,	co	nás	k	tomuto	tvrzení	v	popisovaných	případech	

vede,	čím	je	taková	vypravěčova	interpretace	zobrazeného	opodstatněna.		

	

Tímto	 příkladem	 jsou	 sice	 vizuálně	 reprezentovány	 oči	 jako	 nástroj	 poznání,	 tematizován	

je	z	kulturního	hlediska	ovšem	spíš	způsob	poznání.	Zatímco	v	případě	zobrazených	zvířecích	očí	 jde	

o	záležitost	čistě	instinktivní,	o	pud	sebezáchovy	(první	diptych),	v	případě	lidských	očí	máme	dojem,	

že	je	daný	pohled	nadán	mimořádnou	inteligencí	(druhý	diptych).	Poté,	co	Roland	Barthes	ve	Světlé	

komoře	 určí,	 v	čem	 spočívá	 paradox	 „inteligentního	 pohledu“	 (nejde	 myslet	 na	 něco	 přízemního,	

a	přitom	se	tvářit	inteligentně),	uvádí,	že	je	to	právě	upřený	„pohled,	který	nechává	stranou	viděné,	

jako	by	byl	upoután	něčím	uvnitř“	 (Barthes,	2005:	104),	čímž	určuje	také	kvalitu	reprezentovaného	

druhého	diptychu.	Tato	kvalita	je	určená	viděním	94,	upřeným	pohledem,	který	vymaňuje	viděné	z	času,	

z	okamžiku	 a	 přesouvá	 do	 trvání	 (srov.	 Fedrová:	 95).	 Tímto	 oproštěním	 od	 přirozeného,	 okamžik	

trvajícího	zvířecího	zděšení,	se	odlišuje	první	diptych	od	toho	druhého.		

	

Diptych	 lidských	 očí	 v	návaznosti	 na	 diptych	 zvířecích	 očí 95 	takto	 tematizuje	 myšlení,	 čímž	 v	naší	

interpretaci	vypravěč	nadneseně	řečeno	obrazy	říká:	Dívej	se	a	důvěřuj.96	Přitom	důsledné	následování	

této	 teze	 vede	 právě	 k	podezření	 a	 odhalení	 tohoto	 iluzivního	 postupu.	 Jak	 jsme	 přitom	

																																																								
94	Jde	zde	opět	lépe	řečeno	o	„gaze“.	V	anglickém	vydání	je	tento	pojem	v	dané	pasáži	koneckonců	užit	
(v	německém	jde	o	„Blick“),	čímž	je	v	anglickém	překladu	tato	problematika	akcentována	výrazněji.	Srov.	
Sebald,	2001b:	3.	
95	Takto	lze	dát	do	protikladu	první	diptych	jako	reprezentaci	„look“,	zaskočený	pohled,	a	druhý	diptych	jako	
„gaze“,	pronikavý	pohled.	
96	Srov.	Češka,	2012,	s.	5–6.	
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již	argumentovali,	 iluze	 „reálna“	obrazu,	běžně	připisovaná	 fotografii,	 je	 v	tomto	případě	vytvořena	

hyperrealistickou	grafikou.	Takto	je	iluzivnost	v	naší	práci	v	díle	W.	G.	Sebalda	zkoumaná	vzájemným	

působením	 popisu	 k	fotografiím.	 V	 dílech	Saturnovy	 prstence	 a	 Austerlitz	 jsme	 takto	 byli	 svědky	

očividné	a	vytrvalé	touhy	něco	dokázat,	autentifikovat.	

	

Na	antiiluzivní	postupy,	odhalující	iluzivnost	vyprávění,	se	soustředí	Jakub	Češka	ve	studii	„Iluzivnost	

jako	 kvaziargumentační	 postup“.	 Navzdory	 tomu,	 že	 Sebaldův	 vypravěč	 s	 oblibou	 poukazuje	

na	zavádějící	 tradovanou	 objektivnost	 fotografie,	 v	průběhu	 vyprávění	 tematizuje	 vzájemným	

působením	 textu	 a	 obrazu	 jen	 další	 iluzi.	 Tímto	 odhalením	 iluze	 jsme	 vzápětí	 nastavili	 perspektivu	

vidění	 v	 dílech	 Saturnovy	 prstence	 a	 Austerlitz.	 Antiiluzivní	 stabilizační	 strategie,	 která	 se	 různým	

způsobem	projevovala	během	naší	interpretace	vzájemného	působení	verbální	a	vizuální	reprezentace,	

představovala	 nahrazení	 domnělého	 objektivního	 významu	 fotografie	 příběhem	 navrhovaným	

vypravěčem.	

	

Byli	jsme	tak	postaveni	před	dvě	možnosti:	kontextualizovat	vně	díla	a	poukázat	tak	na	vytvořenou	iluzi,	

nebo	 kontextualizovat	 uvnitř	 díla	 a	 zjistit,	 že	 vypravěč	 touto	 dvojí	 reprezentací	 svého	 čtenáře	

k	odhalení	jím	vytvořené	iluze	vlastně	vede,	podněcuje.	Vypravěčovo	fotografií	reprezentované	„toto	

bylo“	tímto	způsobem	nevytváří	důkaz,	ale	jen	další	iluzi;	fotografie	ve	vyprávění	zjednodušeně	řečeno	

totiž	nedokládá	nic	než	obraz.	„Řešení	se	přitom	zdá	být	triviální	–	abychom	se	dostali	ze	zrcadlového	

bludiště	 ven,	 postačí	 lokalizovat	 zrcadla,“	 takto	 se	 pokusíme	 prolomit	 iluzi	 a,	 slovy	 Jakuba	 Češky,	

bereme	 na	 zřetel	 na	 to,	 že	 „k	 tomu	 je	 však	 zapotřebí	 rozlišit	 domnělou	 skutečnost	 (jakožto	 efekt	

promluvy)	od	skutečnosti	 samé“
97
.	Protože	 je	na	Sebaldově	užití	 fotografie	v	literatuře	 inscenováno	

iluzivní	 zaslepení,	 namísto	 opětovného	 ověření	 vztahu	 textu	 k	 domnělému	referentu	 obrazu	 jsme	

uhranuti	 odhalením	 iluzivního	 charakteru	 fotografie,	 navzdory	 tomu,	 že	 i	 vypravěčovým	 popisem	

vytvořený	vztah	je	v	podstatě	nejinak	iluzivní.	 	

																																																								
97	Češka,	2012,	s.	11,	12.	
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6.	Závěr	

	

S	určitou	nadsázkou	můžeme	tvrdit,	 že	kdyby	úvodní	anekdota	předchozí	kapitoly	byla	 součástí	děl	

Saturnovy	 prstence	 či	Austerlitz,	 byla	 by	 doplněna	 ještě	 o	 fotografii.	 Tento	 těsně	 přiléhající	 obraz	

by	působil,	že	se	jí	vůbec	netýká,	nebo	by	se	na	první	pohled	pravděpodobně	zdál	 jako	samozřejmá	

ilustrace.	Dále	by	ve	vyprávěném	mimochodem	zaznělo	„řekl	mi	Jakub	Češka“,	nejspíš.	Každopádně,	

W.	G.	Sebald	by	to	formuloval	věrohodněji.	

	

Toto	je	pochopitelně	ilustrace	principu,	s	nimž	jsme	se	setkávali	v	průběhu	naší	interpretace	Sebaldova	

díla.	 Jestliže	 jsme	 tvrdili,	 že	 obrazové	 materiály	 typu	 primární	 fotografické	 reprodukce	 nemají	

charakter	ilustrace,	musíme	naše	tvrzení	mírně	aktualizovat.	O	ilustrace	jde,	ovšem	fotografie	zpravidla	

ilustrují	nikoliv	(konkrétní)	téma,	ale	(abstraktní)	princip,	jehož	jsou	součástí.	Vzájemné	působení	textu	

a	obrazu	představuje	antiiluzivnost	jako	literární	hru,	která	užívá	autentifikačních,	iluzivních	postupů	

ve	vyprávění.	Tyto	postupy	jsou	současně	uplatňovány	jak	v	textu,	tak	v	obrazu.		

	

V	Sebaldově	díle	získává	fotografie	ze	zdánlivé	soběstačnosti	ve	vyprávění	podezřelé	alibi,	neboť	se	zdá	

nezávislá	na	 iluzi	vyprávěného	příběhu,	 jemuž	se	 jeví	být	důkazem.	Toto	alibi	 je	ale	pouze	dočasné,	

neboť	 jak	 specifické	 užití	 a	 formát	 obrazových	 materiálů	 (což	 jsme	 analyzovali	 ve	třetí	 kapitole),	

tak	intermediální	povaha	vyprávění	(jehož	charakter	jsme	nastínili	ve	čtvrté	kapitole)	vede	k	odhalení	

vzájemného	působení	verbální	a	vizuální	reprezentace,	vede	k	odhalení	iluze	v	iluzi.	Z	tohoto	hlediska	

nemůžeme	než	souhlasit	s	tvrzením	dalších	prací	zaměřených	na	dílo	W.	G.	Sebalda,	které	jej	označily	

za	invenční,	neboť	do	iluzivního	strategického	arzenálu	(postmoderní)	literatury	zahrnuje	fotografie.	

	

Jak	 se	 ukázalo,	 námi	 sledovaná	 díla	Saturnovy	 prstence:	 Anglická	 pouť	a	Austerlitz	 přitom	navazují	

na	dřívější	 literární	 díla,	 konkrétně	 jsme	 jejich	 návaznost	 uvedli	 v	ohledu	 k	 dílu	 André	 Bretona	

a	Rolanda	 Barthese	 (což	 předjímala	 druhá	 kapitola,	 v	níž	 jsme	 tato	 díla	 přiblížili).	 Specifický	

multimediální	charakter	těchto	dřívějších	děl	je	v	případě	námi	interpretované	dvojice	Sebaldových	děl	

významně	 rozvinut.	 Dáno	 je	 to	 tím,	 že	 obrazy	 ve	 vyprávění	 hrají	 důležitou	 iniciační	 roli,	

že	za	fotografiemi	stojí	vypravěč.	Fotografie	 jsou	pořizovány,	archivovány,	ztráceny	a	nalézány.	Jsou	

pro	ně	vytvářeny	příběhy,	které	odvádí	pozornost	od	toho,	že	na	fotografiích	je	k	vidění	i	něco	docela	

odlišného.		

	

V	díle	 W.	 G.	 Sebalda	 jsou	 obrazové	 materiály	 užity	 v	různých	 formátech	 a	 jejich	 umístění	 v	 textu	

je	účelné.	Jejich	přesné	umístění	svědčí	o	aranžovanosti,	což	se	projevuje	rovněž	uvnitř	obrazu.	Takové	
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fotografie	se	v	díle	 již	proto	 jeví	být	 inscenované.	Ačkoliv	se	mohou	v	sledovaných	dílech	fotografie	

jevit	nestylizovaně,	i	tato	„nestylizace“	je	stylizací	(jak	jsme	argumentovali	ve	třetí	kapitole).	Analogový	

fotoaparát	nevalné	úrovně,	 reprodukce	výsledných	 fotografií	a	 jejich	nedokonalost	 (přehyby	a	 jiné,	

zdánlivě	nedůležité	chyby	původních	artefaktů	pozůstalých	či	vzniklých	během	reprodukce),	černobílá	

klasika	–	to	vše	vypovídá	o	mnohém	už	samo	o	sobě,	vypovídá	o	vytváření	iluze	autenticity.	Samotný	

vypravěč	 současně	 autenticitu	 fotografie	 nejednou	 zpochybní,	 což	 ve	 vyprávění	 dokládá	 jak	 slovy,	

tak	obrazem.	Pouť	po	anglickém	pobřeží	vypadá	melancholicky,	protože	fotografie	nasnímal	a	stylově	

sjednotil	 právě	 vypravěč	 s	autobiografickými	 rysy,	 aby	 podpořil	 vyznění	 příběhu	 a	 jeho	 témat.	

Fotografie	mu	slouží,	jako	by	byly	schopny	postihnout	to,	co	popis	nedokáže.	

	

Užité	 fotografické	 obrazy	 se	 přitom	 ukázaly	 jako	 „vinné“	 i	 z	hlediska	 tematického.	 Mnohé,	 dílem	

prolínající	se	fotografie	jsou	aranžované	i	uvnitř	obrazu,	který	takto	„mluví“.	Užití	konkrétních	obrazů	

v	Sebaldově	díle	je	proto	účelné,	neboť	zpředmětňují	kvalitu	s	nimi	spjatého	příběhu	či	dílčí	epizody	

(tomu	jsme	věnovali	hlavní	část	práce,	pátou	kapitolu).	Například	emblematický	fotografický	(jak	tohle	

dokážeme?)	 portrét	 Austerlitze	 představuje	 obraz,	 v	němž	 jsou	 uplatněna	 formální	 pravidla	

(centralizovaná	kompozice,	perspektiva)	a	 jehož	vyznění	 je	kulturně	podmíněno	 (západní	kulturou).	

Proto	v	naší	interpretaci	tvrdíme,	že	formálně	daná	kompozice	osamocuje	subjekt,	který	je	ve	středu	

nedozírného	pole	ztracený.	Proto	jsme	znejistěni,	když	původ	oděvu	tohoto	subjektu	zjevně	náleží	do	

jiné	doby	než	vynález	fotografie.	A	proto	fotografie	rezonuje	s	melancholickým	naladěním	díla,	proto	

se	podílí	na	iluzivnosti	vyprávění,	když	ztvárňuje	obdobné	iluzivní	postupy	jako	(slovesně)	vyprávěné.	

Takové	vizuální	reprezentace	mají	ve	vyprávění	po	boku	verbální	reprezentace	stejně	důležitou,	takto	

nepodřízenou	roli.	Bez	naznačení	souvislosti	je	v	Sebaldově	díle	vedle	sebe	médium	slova	a	médium	

obrazu,	 což	 toto	 dílo	 činí	 multimediálním,	 a	 médium	 slova	 nejednou	 imituje	 specifické	 postupy	

fotografického	 záznamu	 (jak	 jsme	předjímali	 ve	 čtvrté	 a	 prakticky	 rozvinuli	 v	páté	 kapitole).	 Jelikož	

vztah	verbální	a	vizuální	 reprezentace	zpravidla	vychází	 z	téhož	principu	a	 smysl	vyprávění	 se	 takto	

navzájem	 zvýrazňuje,	 jejich	 vzájemný	 vztah	 je	 zaprvé	během	 čtení	 třeba	bedlivě	 sledovat,	 zadruhé	

je	během	tomu	předcházejícího	vydání	díla	nezbytné	obrazové	materiály	do	 textu	korektně	umístit	

neboli	přenést.	

	

A	 tedy	 neposledně:	 Nemohli	 jsme	 si	 závěrem	 odpustit	 výtku	 vůči	českému	 vydání	 Sebaldova	 díla.	

Předmětem	 našeho	 sporu	 není	 kvalita	 jazykového	 překladu	 (tou	 se	 naše	 práce	 koneckonců	 ani	

nezabývala),	ale	způsob	užití	obrazových	materiálů.	Jak	jsme	argumentovali	ve	třetí	kapitole,	problém	

spočívá	v	reprodukci	obrazů,	která	je	v	českém	vydání,	soudíme,	o	úroveň	horší,	než	jak	je	tomu	v	těch	

cizojazyčných,	námi	sledovaných.	Jak	jsme	argumentovali	v	páté	kapitole,	a	to	je	problém	podstatně	



	
57	

	

závažnější,	 přesné	 umístění	 obrazových	 materiálů	 je	 zásadní	 k	specifickému	 vyznění	 vzájemného	

vztahu	 textu	 a	 obrazu.	 Ne	 nadarmo	 se	 traduje,	 že	 již	 (i	 v	 době	 vzniku	 českého	 překladu)	 nežijící	

W.	G.	Sebald	 na	 překlady	 svých	 děl	 pečlivě	 dohlížel.	 Kvůli	korektnímu	 užití	 obrazového	 materiálu	

u	takto	 atypického	 literárního	 díla	 je	 tento	 dohled	 opodstatněný.	 České	 vydání	 je	 naneštěstí	

v	nejednom	případě	vadné.	

	

–––	

	

Jestliže	 na	 fotografickém	 portrétu	 dítěte	 na	 přebalu	 knihy	 je	 vysázeno	 verzálkami	 slovo	 Austerlitz,	

vzdělaná	Evropanka	si	pravděpodobně	nejprve	asociuje	místo	bitvy	tří	císařů,	která	se	odehrála	roku	

1805.	Proč	 je	 ta	bitva	z	dnešního	hlediska	zajímavá,	 zamyslí	 se,	a	 co	vím	vlastně	o	nynějším	Česku,	

kde	se	odehrála…?	Pokud	ji	zaujme	spíš	obraz,	trochu	ji	znejistí,	proč	ten	chlapec	je	na	nehostinném	

poli	 tak	 osamělý.	 Snad	 bude	 následně	 uvažovat,	 jestli	 vzhledem	 k	tomu,	 že	 je	 situován	 uprostřed,	

nebude	příběh	spíš	o	něm.	Ale	 z	jakého	 je	pak	 ten	příběh	století,	 vždyť	 je	v	oděvu	z	období	baroka	

(a)	vyfotografován!	A	pokud	jde	o	chlapce,	neměla	by	vypátrat,	co	se	s	ním	stalo?	Ve	chvíli,	kdy	si	ji	to	

dílo	 takto	 omotá,	 se	 před	 ní	 otvírá	 hra	 o	 trochu	 komplikovanější.	 Co	 viděla	 naše	 čtenářka	 dříve:	

text,	nebo	 obraz?	 Na	 tom	 ale	možná	 nesejde,	 nakonec	 onen	 chlapec,	 z	něhož	 se	 vyklube	muž	 jak	

z	Obrazu	Doriana	Graye,	 totiž	bez	vysvětlení	z	této	zdánlivě	nezavršené	pouti	mizí	po	anglicku	před	

očima	kdesi	v	nedohlednu.	
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