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НЕПОСЛУШНИАКТВИЂЕЊА
Сажетак: У де лу „Сли ке упр кос све му: че ти ри фо то гра фи је из Ау
шви ца”, Ди диХу бер ман (Ge or ges Di diHu ber man) ука зу је на раз
ли чи те на чи не кроз ко је су че ти ри фо то гра фи је о ко ји ма је реч 
на ста ле као про тив те жа или упр кос не че му. По ку ша ћу да раз дво
јим и об ја сним раз ли чи те мо да ли те те би ва ња упр кос, ка рак те
ри стич не за на ве де не фо то гра фи је. Оне су на ста ле упр кос, али и 
на осно ву, не за ми сли во сти си ту а ци је ко ју при ка зу ју (фо то гра фи ја 
као до каз), упр кос за бра ни фо то гра фи ја (пре пре ка у про дук ци ји) 
и упр кос ре пре зен та бил но сти чо ве ка (пре пре ка у ре цеп ци ји). Не
зми сли вост нас до во ди у ве зу са пој мо ви ма до ка за, исти не, али и 
мо ћи, ре пре зен та бил но сти, за бра не и пра ви ла. На осно ву пој мо ва 
ре пре зен та бил но сти и кул тур ног се ћа ња, раз ма тра ћу мо гућ ност 
да ове фо то гра фи је пред ста вља ју оли че ње не по слу шног ак та ви
ђе ња о ком го во ри Џу дит Ба тлер (Ju dith Bu tler). По ку ша ћу да по
ка жем да је на ста нак упр кос, ка ко би ре као Ди диХу бер ман или 
нeпослушно ви ђе ње, ре чи ма Џу дит Ба тлер, чи тљи во ви ше кроз 
на чин на ко ји су сли ке на ста ле не го кроз оно што при ка зу ју.

Кључнеречи: рат на фо то гра фи ја, „Son der kom man do”, Ау швиц, 
гро зо та, кул тур но се ћа ње

Био је по тре бан рат да нас на у чи да смо од го вор ни  
за све што смо ви де ли, као и за све што смо ура ди ли.

Мајкл Хер (Mic hael He rr), Dis patches
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Увод1

То ком Дру гог свет ског ра та, по сто ја ла је прак са да гру па 
ло гора ша – Је вре ја оба вља за дат ке спро во ђе ња дру гих Је
вре ја у га сне ко мо ре, као и од ла га ња и спа љи ва ња ле ше ва 
ко ји су за њи ма оста ја ли. Ова је ди ни ца се на зи ва ла Son der
kommando. Пр ва (од три на ест) је фор ми ра на 4. ју ла 1942. 
го ди не у Ау шви цу и ме ња ла је чла но ве сва ких ме сец да
на (при че му је пр ви за да так но ве гру пе увек био да спа ли 
остат ке прет ход не, и ти ме оне мо гу ћи по тен ци јал но све до
че ње). Ова ко опи са на прак са об је ди њу је су прот ста вље не и 
нај че шће ис кљу чи ве уло ге жр тве и по чи ни о ца,2 на осно ву 
че га жр тве пре у зи ма ју део те ре та кри ви це.3 Њи хо ва уло га је 
би ла да упра вља ју смр ћу сво јих су на род ни ка. „Оста је мо не
ми и ока ме ње ни пред па рок си змом пер фид но сти и мр жње: 
Је вре ји тре ба да ба ца ју Је вре је у пе ћи, тре ба по ка за ти да су 
Је вре ји [...] тр пе ћи сва по ни же ња ишли та ко да ле ко да се 
са ми уни шта ва ју.”4 Ме ђу тим, оно што је спољ ном све ту ову 
прак су учи ни ло још те же за ми сли вом, био је вео тај не ко ји 
ју је оба ви јао. Не са мо да је би ла тај на да Је вре ји са ми се бе 
во де у смрт или да су га сне ко мо ре уоп ште у упо тре би, већ 
су дру ге ак тив но сти у ло го ру оста ја ле скри ве не. Ово ме је, 
на рав но, до при не ла за бра на фо то гра фи са ња.

За бра на гро зо те

Фо то гра фи је ра та су не рас ки ди во по ве за не са пој мом гро зо
те. По јам гро зо те (atro city) мо же мо раз у ме ти као спе ци фич
но ви зу ел ну ин стан цу тра у ма тич них до га ђа ја. О ка квој год 

1 Рад је на стао на про јек ту број 179049: „По ли ти ке дру штве ног пам ће ња 
и на ци о нал ног иден ти те та: ре ги о нал ни и европ ски кон текст”, у окви ру 
про јект ног ци клу са Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз
во ја Ре пу бли ке Ср би је.

2 Da ko vić, N. (2016) Film ski na ra ti vi Son der kom man da: Ša u lov sin ili o na ra
ci ji žr tve, uči ni o ca, tra u me i smr ti, Te mi da br. 19/34, Be o grad, Vik ti mo loš ko 
druš tvo Sr bi je, str. 478. По чи ни о це на овом ме сту не тре ба из јед на ча ва ти 
са на ред бо дав ци ма. На спрам њих, по чи ни о ци су они ко ји из вр ша ва ју, 
а не они ко ји да ју на ред бе. Ме ђу тим, ди ску та бил но је где се ова гра ни
ца на ла зи. На и ме, нај че шћа од бра на за зло чи не учи ње не то ком Дру гог 
свет ског ра та је сте упра во да су они ко је би смо од ре ди ли као на ред
бо дав це за пра во би ли са мо по чи ни о ци или из вр ши о ци на ред би. Из тог 
раз ло га, у ра ду је ја сно раз гра ни че но да по сто је жр тве и по чи ни о ци, те 
да по сто је жр тве ко је по ста ју по чи ни о ци.

3 Le vi, P. (1986) Sur vi val in Auschwitz and the Re a wa ke ning: Two Me mo irs, 
New York: Sum mit Bo oks, p. 157.

4 Di diHu ber man, G. (2008) Ima ges in Spi te of all: Fo ur Pho to graphs From 
Auschwitz, Chi ca go and Lon don: The Uni ver sity of Chi ca go Press, p. 4; ци
тат у пре во ду са фран цу ског преу зет из: Da ko vić, N. (2016), Film ski na ra
ti vi Son der kom man da: Ša u lov sin ili o na ra ci ji žr tve, uči ni o ca, tra u me i smr ti, 
Te mi da br. 19/34, Be o grad, Vik ti mo loš ko  druš tvo Sr bi je, str. 479.
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да је тра у ми реч, уко ли ко је од ре ђу је мо каo гро зну, то чи
ни мо на осно ву ње ног из гле да, би ло за ми шље ног или ре ал
ног. Са мим тим, ви зу ел на ре пре зен та ци ја је ну жан еле мент 
гро зо те. До га ђај мо же би ти тра у ма ти чан, те жак, бо лан или 
чак не под но шљив, али ако је гро зан, он је та кав ви зу ел но. 
Гро зо та зах те ва ви ђе ње. Мо же мо чак ре ћи да од су ство сли
ке као по треб ног ви зу ел ног при ка за и до ка за гро зо те, чи ни 
исте не по сто је ћим. На рав но, не мо же мо ре ћи да се од ре ђе ни 
до га ђај ни је од и грао уко ли ко не по сто ји фо то гра фи ја ко ја 
га при ка зу је, већ да, уко ли ко при хва ти мо да је у пи та њу ви
зу ел на ин стан ца тра у ме, фо то гр фи ја или не ки об лик (до ку
мен тар не) ви зу ел не ре пре зен та ци је по ста је нео п хо дан.

По треб но је на по ме ну ти да по јам ко ји се на ен гле ском је
зи ку озна ча ва реч ју atro city мо же би ти пре ве ден као гро зо
та, али и као сви ре пост или звер ство. Ме ђу тим, дру га чи ји 
пре вод не би за хва тио оно што је спе ци фич но ви зу ел но у 
овом пој му. Са мим тим, оста ло би не ја сно за што је сли ка то 
јест не ки об лик ви зу ел не ре пре зен та ци је нео п ход ни аспе
кат да тог пој ма. Гро зо та о ко јој го во ри мо ни је ну жно по сле
ди ца сви ре по сти, иа ко је у при ме ри ма рат не фо то гра фи је, 
свирепост нај че шће при сут на.

Ка да го во ри мо о до га ђа ји ма ко ји су вре мен ски или про стор
но уда ље ни, гро зо та нај че шће би ва ре пре зен то ва на кроз фо
то граф ску сли ку, а уло га фо то гра фи ја у при ка зи ма гро зо та 
се увек су о ча ва са не за ми сли во шћу си ту а ци је ко ју пре зен ту
је. Нај че шће не за ми сли ва, она оста је из ван мо гућ но сти на
ше има ги на ци је и ми шље ња. Из тог раз ло га, Џу дит Ба тлер 
твр ди да, уко ли ко не по сто ји фо то граф ски до каз, не по сто ји 
гро зо та.5 Фо то гра фи ја је део иде је гро зо те, она пру жа чиње
ни це чи ме је ну жан аспект исти не о та квим до га ђа ји ма.

Мо же мо, да кле, ре ћи да без фо то гра фи је не по сто ји исти на 
о оно ме што се де ша ва ло у Ау шви цу, иа ко то не зна чи да се 
сам до га ђај ни је од и грао. Исти на, у овом слу ча ју за ви си од 
ви зу ел не ре пре зен та ци је и упра во је она до ве де на у пи та ње 
од су ством ви зу ел них до ку ме на та. Из тог раз ло га је у ло го
ру по сто ја ла за бра на фо то гра фи са ња и из истог раз ло га је 
Пољ ском по кре ту от по ра био по тре бан фо то граф ски до каз о 
ак тив но сти ма Сон дер ко ман да. Не за ми сли во је би ло по треб
но учи ни ти ви дљи вим. О по тре би за до ка зом гро зо та Ау
шви ца све до чи и Ха на Арент (Han na Arendt) ко ја го во ри да 
је по ве ро ва ла у ве сти о ма сов ним уби стви ма то ком Дру гог 

5 Bu tler, J. (2009) Fra mes of War, Lon don, New York: Ver so, p. 69.
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свет ског ра та тек на кон што је до би ла до каз.6 До та да, она су 
за њу би ла не за ми сли ва и са мим тим не ре ал на.

На рав но, мо же мо ре ћи и да је фо то гра фи ја, ти ме што је део 
иде је о њој, исто вре ме но и део струк ту ре и кон сти ту ци
је гро зо те, као и да је пот по ма же и про ду жа ва. Она до га ђај 
ста вља пред нас, чи ни га при сут ним и на ста вља га, а као део 
струк ту ре, по треб на је и оно ме ко упра вља и из да је на ред бе 
то јест оно ме ко кон тро ли ше шта се чи ни. У скла ду са тим, 
оно што је за ни мљи во и до не кле па ра док сал но је чи ње ни
ца да је за бра ну фо то гра фи са ња, ко ја се од но си ла на љу де 
из ван ло го ра и на за ро бље ни ке, пра ти ла бо га та про дук ци ја 
фо то гра фи ја ко је су на ста ја ле у ло кал ној фо то ра ди о ни ци и 
чи ни ле „зва нич не” фо то гра фи је Ау шви ца.7 Њих ни је сме ло 
да ства ра нео вла шће но осо бље. Пре у зи ма ње вла сти над фо
то гра фи јом је био од раз мо ћи. Раз лог је тај што фо то гра фи
ја, иа ко на ста је из не чег та ко ма лог као што је рол на фил ма, 
има огром ну мо гућ ност ре про дук ци је ко ју је го то во не мо гу
ће за у ста ви ти. Она до га ђа је ши ри вре мен ски и про стор но. 
Њи ма на да ље мо же мо да при сту пи мо увек и од би ло ку да, 
док год има мо фо то гра фи ју ко ја их ре пре зен ту је. На ци сти, 
да кле, је су же ле ли да до ку мен ту ју свој успон ка вла сти, али 
су про ду ко ва ли фо то гра фи је ко је би би ле угра ђе не у окви
ре ре пре зен та бил но сти ко је су са ми ства ра ли, по на вља ли и 
по твр ђи ва ли. Они су ре гу ли са ли ви зу ел но по ље, чи ме су све 
та ко на ста ле фо то гра фи је би ле део угра ђе ног из ве шта ва ња 
(или ар хи ви ра ња) о ра ту.8

Ре пре зен та бил ност и исти на

Фо то гра фи је ко је при ка зу ју гро зо ту су нај че шће сли ке ра та, 
му че ња, кри за, не сре ћа и ме ди цин ске фо то гра фи је. Да кле, 
сли ке чи ји нам са др жај из гле да гро зно. Су о че ни са та квим 
при зо ри ма, нај че шће не раз ми шља мо о фор ми сли ке – не 
раз ми шља мо о ода би ру ка дра, угла или пер спек ти ви, ко
ли чи ни све тла или бо ја ма. Раз лог од су ства ова квих про ми
шља ња је тај што ова кве фо то гра фи је до жи вља ва мо као до
ку мен тар не и са мим тим не рас ки ди во по ве за не са исти ном. 

6 Пре у зе то из: Kr stić, P. Auš vic: skan dal za miš lje nje ili skan dal miš lje nja, u: 
Ho lo ka ust i fi lo zo fi ja, pri re di li Lo šonc, M. i Kr stić, P. (2018) Be o grad: In sti
tut za fi lo zo fi ju i druš tve nu te o ri ju, str. 219, 220.

7 Steyerl, H. Do cu men ta rism as Po li tics of Truth, May 2003., 11. March 2019, 
http://eipcp.net/tran sver sal/1003/steyerl2/en; Di diHu ber man, G. (2008) 
Ima ges in Spi te of all: Fo ur Pho to graphs From Auschwitz, Chi ca go and Lon
don: The Uni ver sity of Chi ca go Press, p. 24.

8 Упо ре ди ти: Bu tler, J. (2009) Fra mes of War, Lon don, New York: Ver so,  
р. 64. 
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По јам до ку мен та ран из јед на чу је мо са чи ње нич ким до ка зом 
или оним што до ка зу је на осно ву чи ње ни ца.

Ме ђу тим, фо то гра фи ја или филм као до ку мен тар не сли ке 
ни су чи ње ни це ствар но сти, већ ње не сли ке или при вид. Оне 
су про дукт си му ла ци је и зна ко ва ко ји да је ефе кат ре ал но сти. 
У пи та њу је фи зич ки пре нос објек та из кон ти ну у ма ре ал но
сти у фик си ра не усло ве сли ке.9 Са мим тим, они не мо гу да 
бу ду до ку мен ти ко ји до ка зу ју на осно ву чи ње ни ца, већ оно 
у шта ве ру је мо као до ку мент.10 Сли ке су увек су бјек тив не 
тво ре ви не естет ског ра да или ре жи је и чак и ка да на из глед 
је су без лич не и објек тив не, оне увек ин тер пре ти ра ју. Иа ко 
мо гу би ти до ку мен тар не по сво јој тех ни ци, ко ја се раз ли
ку је од про дук ци је фик ци је по то ме што ре ал ност, би ћа и 
ства ри узи ма у њи хо вом из вор ном и за те че ном ста њу, оне 
ни су у пот пу но сти осло бо ђе не огра ни че ња ко је је дан ка дар 
већ са др жи у се би. Ово мо же мо од ре ди ти као етич ки про
блем про дук ци је до ку мен тар них фо то гра фи ја (и фо то гра
фија гро зо та).

Са дру ге стра не, до жи вљај до ку мен тар но сти као ау тен тич
ног, ве ро до стој ног и исти ни тог пре но ше ња чи ње ни ца бит но 
је од ре ђен од но сом спрам чи ње ни ца у на шој пси хо ло шкој 
ствар но сти ко ја је огра ни че на жи во том и кул ту ром.11 До ку
мен тар ност је умет ност ре жи је ко ја је у скла ду са кул ту ром 
и се ћа њем ко јих је део. Ре цеп ци ја ути че на мо гућ но сти про
дук ци је, јер ни је мо гу ће би ло шта до жи ве ти као ре ално. 
Да кле, ин тер пре та ци ја ствар но сти у до ку мен та ри зму се по
ка зу је као су штин ски етич ки про блем,12 ко ји се ти че ка ко 
про дук ци је, та ко и ре цеп ци је до ку мен тар них фо то гра фи ја.

Ин тер пре та ци ја је, да ље, бит но по ве за на са ма ни пу ла ци
јом.13 Не са мо да је мо гу ће фа бри ко ва ти на из глед до ку мен
тар не, а за пра во фик тив не сце не, већ је сва ки ода бир ка дра 
у од ре ђе ном ви ду ма ни пу ла ци ја. Ау тор фо то гра фи је ства ра 
да би иза звао етич ку ре ак ци ју и про ми шља ње ко је би мо гло 
да до ве де до про ме не. До ку мент ко ји се пред нас ста вља је 

9 Kra uss, R. (1984) A No te on Pho to graphy and the Si mu lac ral, Oc to ber Vol. 
31, Mas sac hu setts: The MIT Press, рp. 4968.

10 Dra go je vić, Ž. Film ska do ku men tar nost, u: Film i vi deo, pri re dio Kne že vić, 
M. (1997), Be o grad: Fe sti val Ju go slo ven skog do ku men tar nog i krat ko me tra
žnog fil ma, str. 87.

11 Исто, стр. 95.
12 Dra gi će vićŠe šić, M. Do ku men ta ri zam i eti ka, u: Film i vi deo, pri re dio Kne

že vić, M. (1997), Be o grad: Fe sti val Ju go slo ven skog do u men tar nog i krat ko
me tra žnog fil ma, str. 101.

13 Исто.
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упа ко ван у на ра тив ко ји има сво ју свр ху: ми сли и ре а гуј.14 
Фо то гра фи је, да кле, ни су исти на, већ стра те ги је као од раз 
мо ћи ко ју до ку мент има над исти ном. За да так фо то гра фа 
се, ова ко по сма тра но, па ра док сал но ис поствља пре као те
жња да упра вља ју и ме ња ју жи вот не го да бе ле же. На рав
но, на овом ме сту се не ми сли да је на ме ра фо то гра фа да 
упра вља ју жи во ти ма, већ да они фо то гра фи шу ћи ну жно 
ула зе у та кав од нос спрам оно га што се од ре ђу је као ствар
ност или као исти на. Од ре ђу ју ћи обо де ка дра, они ути чу на 
перцепци ју и ми шље ње ко је од ње за ви си.

Гро зо та је, да кле, за ви сна од фо то гра фи је ко ја је, са сво је 
стра не, за ви сна ка ко од огра ни че ња про дук ци је, та ко и од 
мо гућ но сти ре цеп ци је или тач ни је она је дво стру ко од ре
ђе на ин тер пре та ци јом ствар но сти. Узи ма ју ћи, да ље, у об
зир од нос ин тер пре та ци је и ма ни пу ла ци је, основ но етич ко 
пита ње по ста је пи та ње упра вља ња дру гим.

Дру га чи је ре че но, ства ра ти до ку мен те под ра зу ме ва да смо 
део „по ли ти ка исти не” ко је до ку мен та ри зам под ра зу ме ва. 
По ли ти ке исти не, тра гом Ми ше ла Фу коа (Mic hel Fo u ca ult), 
од ре ђу је мо као сет пра ви ла ко ја утвр ђу ју про дук ци ју исти не 
и раз два ја ње исти ни тих од ла жних тврд њи. Исти на је увек 
по ли тич ки ре гу ли са на и ње на про дук ци ја, на да ље, пру жа 
мо гућ ност упра вља ња (со бом и дру ги ма). Као нео п ход ни 
до каз (исти не), фо то гра фи ја (као и дру ги ме ди ји и до ку мен
ти), пред ста вља део про дук ци је исти не и мо ћи или вла сти 
ко ју она пру жа. Ар ти ку ла ци ја, про дук ци ја и ре цеп ци ја фо
то гра фи ја је обе ле же на од но си ма мо ћи и дру штве ним кон
вен ци ја ма, док је са дру ге стра не, исто вре ме но, ње на уло га 
упра во да по ка же оно нео че ки ва но уну тар тих од но са – да 
ис ка же не за ми сли во, не из ре ци во, не по зна то или чак мон
стру о зно и на тај на чин ство ри мо гућ ност за про ме ну.15 Ову 
уло гу фо то гра фи ја мо же да оба вља са мо ако ис ко ра чи из 
уна пред за да тих си сте ма, ако де ла на су прот по ли ти ке исти
не чи ји је до каз. По треб но је да ова ква фо то гра фи ја бу де 
непо ли тич на, сло бод на, не по кор на или не по слу шна.

Сва ка фо то гра фи ја, да кле, под ра зу ме ва је дан ка дар, огра ни
че ње оно га што мо же би ти при ка за но. У сво јој књи зи Fra mes 
of War,16 Џу дит Ба тлер по јам ка дра (или ра ма, окви ра – fra me 
на ен гле ском) из јед на чу је са огра ни че њи ма и на мет ну тим 

14 Boš ko vić, D. Do ku men tar ni film na te le vi zi ji, u: Film i vi deo, pri re dio Kne
že vić, M. (1997), Be o grad: Fe sti val Ju go slo ven skog do ku men tar nog i krat
ko me tra žnog fil ma, str. 109.

15 Steyerl, H. Do cu men ta rism as Po li tics of Truth, May 2003., 11. March 2019, 
http://eipcp.net/tran sver sal/1003/steyerl2/en 

16 Bu tler, J. (2009) Fra mes of War, Lon don, New York: Ver so. 
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ин тер пре та ци ја ма (или иде о ло ги ја ма) ко је се у окви ру ка
дри ра ња под ра зу ме ва ју. Ре пре зен та бил но ст, Џу дит Ба тлер 
пред ста вља као по јам ко ји озна ча ва мо гу ће ре пре зен та ци је 
ко је су огра ни че не и уна пред од ре ђе не.17 Огра ни че ни смо 
оним у чи јој смо вла сти, и, би ла то др жа ва, не ки вид оку па
то ра или на ша соп стве на кул ту ра, ми не ма мо мо гућ ност да 
сли ка мо би ло шта, ни ти на би ло ко ји на чин. Сва ка фо то гра
фи ја, укљу чи ва њем у ка дар, ис кљу чу је све оста ло. Струк
ту ра та квог укљу чи ва ња – ис кљу чи ва ња, за јед но са раз ли
чи тим тех нич ким од лу ка ма, да је мо гућ но сти оно га што је 
при ка зи во или ре пре зен та бил но. Те мо гућ но сти су, пре ма 
ми шље њу Џу дит Ба тлер уско огра ни че не, а по себ но су од
ре ђе не ка да је у пи та њу рат на фо то гра фи ја. Ме ди ји обра зу ју 
на шу сли ку о ра ту. Кон тро ли са ти ме ди је или на чин пре но
ше ња и ши ре ња ин фор ма ци ја, зна чи кон тро лу над оним што 
је пер ци пи ра но као ре ал ност, као оно што је сте, оно што 
по сто ји. За да ти мо гу ће окви ре фо то гра фи ја зна чи кон тро
ли са ти ин тер пре та ци ју до га ђа ја На тај на чин сли ка се обра
зу је из уна пред од ре ђе не ин тер пре та ци је.18 Ула зи мо у круг 
про дук ци је ре пре зен та ци ја ко је су уна пред за цр та не као је
ди не мо гу ће, ко је су је ди не ре пре зен та бил не.19 Осло ба ђа ње 
од тих огра ни че ња се, по Ба тлер, мо же из вр ши ти укљу чи
ва њем са мог окви ра у фо то гра фи ју. То је оно што Ба тлер 
на зи ва не по слу шни акт ви ђе ња (a di so be di ent act of se e ing).

Да кле, раз ли ка из ме ђу до зво ље них и за бра ње них фо то гра
фи је је би ла у то ме да ли су део си сте ма у ком је Ау швиц 
мо гао да бу де при ка зан, а део си сте ма ни ка ко ни су мо гле 
да бу ду фо то гра фи је ко је ни су ство ри ли они ко ји кон тро
ли шу та кав фо то граф ски на ра тив. Они ни су би ли но си о ци 
„исти не”, би ли су без (ње не) мо ћи. У скла ду са тим, да нас је 
го то во за си гур но да су ве о ма рет ке фо то гра фи је ко је су то
ком Дру гог свет ског ра та ство ри ле жр тве. По зна то је да по
сто је фо то гра фи је ко је је на пра вио Мен дел Гро сман (Men del 
Gros sman), 20 Хај де ке ро ве (Heydec ker) фо то гра фи је21 и че ти
ри фо то гра фи је из Ау шви ца (ма да ни су за не ма ри ви ни цр те
жи Оли ве ра Сто на (Oli ver Sto ne) ко ји та ко ђе при ка зу ју рад 
Sondercommandоа).

17 Исто, стр. 73.
18 Исто, стр. 72.
19 Исто, стр. 73.
20 Gros sman, M. (1977) With a Ca me ra in the Ghet to, New York: Schoc ken 

Bo oks.
21 Heydec ker, J. J. (1991) The War saw Ghet to: A Pho to grap hic Re cord 1941

1944, Lon don and New York: I. B. Ta u ris Ltd.
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Че ти ри не за ми сли ве фо то гра фи је из Ау шви ца

Че ти ри фо то гра фи је о ко ји ма је реч на ста ју у ав гу сту 1944. 
го ди не22 та ко што су не ки од чла но ва Сон дер ко ман да, име
но ва них по кре том от по ра из Ау шви ца,23 у са рад њи са Пољ
ским по кре том от по ра, про кри јум ча ри ли јед ну рол ну фил
ма, на пра ви ли на ве де не фо то гра фи је и про кри јум ча ри ли 
филм ван ло го ра у ту би па сте за зу бе. Као што је на вед но 
у по ру ци ко ја је по сла та уз филм, циљ је био да се пру же 
до ка зи о прак са ма ко је су се од ви ја ле у ло го ру и да се исти 
ша љу да ље.24

Пр ве две фо то гра фи је на ста ле у Ау шви цу при ка зу ју сце
ну спа љи ва ња ле ше ва ко ји на кон га сне ко мо ре ни су ста ли 
у кре ма то ри јум (сли ке 1 и 2). Исте има ју при ме тан цр ни 
оквир, за ко ји Ди диХу бер ман ве ру је да пред ста вља уну
трашњост га сне ко мо ре из ко је су фо то гра фи је сли ка не.

Сли ке 1 и 225 DidiHuberman, G. (2008) Images in Spite of all: Four 
Photographs From Auschwitz, Chicago and London: The University 

of Chicago Press, p. 12, 13.
Да нас се че сто мо же на и ћи на кро по ва не вер зи је сли ка ко је 
ја сни јим чи не сли ка ну сце ну, али исто вре ме но да ју илу зи
ју не хај но сти са ко јом сли ка мо из ло же ни пред до га ђа јем и 

22 Не ки из во ри на ста нак фо то гра фи ја сме шта ју у ок то бар 1944. го ди не и 
по ве зу ју их са два на е стом је ди ни цом ко ја је из вр ши ла не у спе лу по бу ну 
и по ку ша ла да по бег не из ло го ра.

23 Hirsch, M. Sur vi ving Ima ges: Ho lo ca ust Pho to graphs and the Work of Post
me mory, in: Vi sual Cul tu re and the Ho lo ca ust, ed. Ze li zer, B. (2001), Lon
don: The At hlo ne Press, p. 217.

24 Di diHu ber man, G. (2008) Ima ges in Spi te of all: Fo ur Pho to graphs From 
Auschwitz, Chi ca go and Lon don: The Uni ver sity of Chi ca go Press, p. 16, 17.

25 Исто, стр. 12, 13.
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скри ва ју опа сност са ко јом се фо то граф су срео да би на пра
вио сли ке. Као та кве, оне би мо гле да се из јед на че са фо то
гра фи ја ма ко је су већ угра ђе не у окви ре ре пре зен та бил но сти 
ра та то јест де ло ва ле би „до зво ље но” и иа ко би при ка зи ва ле 
до та да не за ми сли во, из гу би ле би мо гућ ност да по ка жу да су 
на ста ле упр кос не че му, да су за бра ње не или тај не. Из њих 
не би смо мо гли да иш чи та мо да при ка зу ју не што што не би 
тре ба ло да по сто ји, да су та ко ре ћи на ста ле упр кос „исти ни”. 
Би ле би део си сте ма ко ме се су прот ста вља ју и ко је сво јим 
по сто ја њем чи не ви ди љи вим и под ло жним кри ти ци. При су
ство окви ра пру жа до каз да је фо то гра фи ја на ста ла упр кос 
и на тај на чин по твр ђу је да по сто ји по де ла на до зво ље но 
и за бра ње но, да по сто ји си стем ре пре зен та бил но сти ко ји 
ове фо то гра фи је кр ше. Или, ре чи ма Џу дит Ба тлер, укљу чи
ва њем окви ра ко ји де ли ви дљи во од не ви дљи вог, ове фо то
гра фи је пред ста вља ју не по слу шни акт ви ђе ња,26 оне чи не 
ви дљи вим оквир ре ал но сти ко ја је на мет ну та.

По треб но је на по ме ну ти да је мо гу ће про бле ма ти зо ва ти 
тврд њу да ове фо то гра фи је кр ше за бра ну, јер због ло ка ци
је фо то гра фа, са ма га сна ко мо ра ипак оста је скри ве на и на 
фо то гра фи ју се пре но си са мо као нео д ре ђе ни цр ни оквир. 
Упра во из тог раз ло га, нео п ход но је ове че ти ри фо то гра фи је 
по сма тра ти кроз на чин на ко ји при ка зу ју су о че ње са за бра
на ма са мог фо то гра фа, а не као при каз за бра ње ног са др жа ја.

Тре ћа фо то гра фи ја при ка зу је же не ко је се ски да ју ми сле ћи 
да их во де на ту ши ра ње, док су за пра во на пу ту ка га сној 
ко мо ри (сли ка 3). Та ко ђе је сли ка на из да љи не, а по углу под 
ко јим је фо то а па рат и не ја сно сти фо то гра фи је мо же мо да 
за кљу чи мо да је фо то граф др жао фо то а па рат на не у о би ча јен 
на чин, нај ве ро ват ни је по ред ку ка (да би га учи нио не при
мет ним), док је сли ку на пра вио у хо ду. Че твр та фо то гра фи
ја (сли ка 4) пред ста вља по ку шај сли ка ња исте или слич не 
сце не, али због угла фо то а па ра та при ка зу је са мо окол ну 
природу.

Тре ћа фо то гра фи ја је та ко ђе пре тр пе ла раз не „ис прав ке” и 
да нас има мо ка ко кро по ва ну, та ко и знат но до ра ђе ну фо то
гра фи ју (укљу чу ју ћи и по ди за ње гру ди же на на сли ци).27 
Че твр том фо то гра фи јом се, на су прот, ма ло ко ба вио, иа ко 
иста пред ста вља нај ја сни ји до каз опа сно сти са ко јом се фо
то граф су о ча вао и  ње го ве не мо гућ но сти да ис пу ни свој за
да так до кра ја. Не са мо да сце ну ни је мо гао да из о штри и 

26 Упо ре ди ти: Bu tler, J. (2009) Fra mes of War, Lon don, New York: Ver so,  
p. 72

27 Di diHu ber man, G. (2008) Ima ges in Spi te of all: Fo ur Pho to graphs From 
Auschwitz, Chi ca go and Lon don: The Uni ver sity of Chi ca go Press, p. 36.
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да јој се при бли жи, он ни је мо гао ни да је укљу чи у ка дар. 
Пот пу но оне мо гу ћен оним спо ља, у фо то гра фи ју је укљу
чио упра во са мо оно из ван, оно што у тех ни ци укљу че ња 
– ис кљу че ња не ула зи у окви ре ка дра. Мо же мо ре ћи да је у 
пи та њу из о кре ну та фо то гра фи ја, али не због угла сли ке,28 
већ због ње ног са др жа ја. Ти ме што је у њу укљу че но оно 
што је пла ни ра но да бу де ис кљу че но, она на нај бо љи мо гу
ћи на чин у се бе укљу чу је свој оквир. Јер оквир сли ке је увек 
ње на спо ља шњост, оно са чим је у ве зи, али што у њој ни је 
ви дљи во.

Сли ке 3 и 429 DidiHuberman, G. (2008) Images in Spite of all: Four 
Photographs From Auschwitz, Chicago and London: The University 

of Chicago Press, p. 14, 15.
Да кле, ни је ва жно са мо шта фо то гра фи је при ка зу ју, већ и на
чин на ко ји то ра де. Ор га ни за ци ја ка дра ор га ни зу је на шу пер
цеп ци ју и ми шље ње. Оквир струк ту ри ше на шу пер цеп ци ју 
ре ал но сти.30 Пер спек ти ва (уну тар) ка дра је део ин тер пре та
ци је ра та ко ји ре пре зен ту је. Оне са ме су интерпретаци ја и 

28 Иа ко Ди диХу бер ман обе фо то гра фи је пред ста вља под дру га чи јим 
углом за ко ји ве ру је да је био нај ре а ли стич ни ја мо гућ ност на стан ка фо
то гра фи је – обе фо то гра фи је су за 90 сте пе ни окре ну те на ле ву стра ну 
због че га де лу је ја сни је да су сли ка не у хо ду и скри ве но.

29 Di diHu ber man, G. (2008) Ima ges in Spi te of all: Fo ur Pho to graphs From 
Auschwitz, Chi ca go and Lon don: The Uni ver sity of Chi ca go Press, p. 14, 15.

30 Bu tler, J. (2009) Fra mes of War, Lon don, New York: Ver so, p. 71.



339

МАРИЈА ВЕЛИНОВ

уко ли ко не укљу чу ју у се бе свој оквир, свој на чин на стан ка, 
слу же са мо као по твр да на мет ну те „исти не” и „ре ал но сти” 
и са мим тим пред ста вља ју сред ство до ми на ци је, а не осло
бо ђе ња. Уко ли ко пак, пру жа ју мо гућ ност да те ма ти зу је мо 
и кри тич ки се од но си мо пре ма за бра на ма и огра ни че њи ма 
сли ке, омо гу ћу ју нам, не са мо да гле да мо, већ и ви ди мо шта 
је све угра ђе но у сли ке, чи ме оне по ста ју не по слу шни акт 
ви ђе ња о ком го во ри Ба тлер.31 Ти ме не укљу чу је мо у сли
ку не што што је ну жно из ван ње (иа ко се то у по след њем 
при ме ру на од ре ђе ни на чин је сте де си ло). Ни је мо гу ће да 
из бег не мо струк ту ру укљу чи ва ња – ис кљу чи ва ња ко ју фо
то гра фи ја, тех нич ки гле да но, зах те ва. Чак иа ко укљу чи оно 
што је пр во бит но би ло (пла ни ра но као) спо ља шње, не што 
увек оста је из ван и чи ни гра ни цу ка дра. Акт о ком Ба тлер 
го во ри тре ба пре раз у ме ти као да уну тар фо то гра фи је чи
ни мо ви дљи вим оно што је у њу већ би ло укљу че но, оно 
што ју је од ре ди ло, али нам је оста ја ло скри ве но.32 Та кав 
акт не до во ди у пи та ње са мо ме ди је и мо гућ но сти пре но
ше ња ин фор ма ци ја, већ у пи та ње до во ди оно што се до та да 
одређива ло као „ре ал ност”.

Да је упра во фо то гра фи ја ме сто мо гућ но сти ис по ља ва ња 
ове не по слушнсти, по твр ђу је чи ње ни ца да, па ра док сал но, 
иа ко уна пред од ре ђе на и увек већ ин тер пре ти ра на и огра
ни че на на мет ну тим ка дром, фо то гра фи ја је сле па за по де
ле. За њу не по сто ји раз ли ка по ре ле вант но сти. Она чу ва и 
на из глед не ва жно.33 Мо же мо прет по ста ви ти да чу ва и сво је 
усло ве на стан ка, али су исти нај че шће скри ве ни, због че га 
је при мер че ти ри фо то гра фи је из Ау шви ца та ко ва жан. Он 
пред ста вља успе шно укљу чи ва ње огра ни че ња у сли ку и јед
но став но чи та ње гра ни ца мо гућ но сти ка дро ва ко ји су пред 
на ма. Ове че ти ри фо то гра фи је, на нај ре пре зент ни ји на чин, 
у се би са др же соп стве ни рам. На ста ле из не мо гућ но сти, оне 
те не мо гућ но сти са др же у се би. Ми ви ди мо уну тра шњост 
га сне ко мо ре у ко јој се фо то граф кри је, осе ћа мо да не мо же 
да ста не и сли ка же не ко је же ли да нам при ка же, ви ди мо 
иде о ло ги ју ћу та ња о прак са ма у Ау шви цу у де ло ви ма сва ког 
ка дра. Мо жда слу чај но, фо то граф пре но си ви ше од сце на 
ко је при ка зу је. Из ње го вих фо то гра фи ја, ми чи та мо огра ни
че ња са ко ји ма се су сре ће. Ње го во ви ђе ње је истин ски акт 
не по слу шно сти.

31 Исто, стр. 72.
32 Исто, стр. 75.
33 Ruc hatz, J. The Pho to graph as Ex ter na li za ti on and Tra ce, in: Cul tu ral Me

mory Stu di es, eds. Erll, A. and Nünning, A. (2008), Ber lin, New York: Wal ter 
de Gruyter, p. 370.
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Све че ти ри фо то гра фи је, укљу чу ју ћи не мо гућ но сти, не ја
сно сти, гра ни це и окви ре, ну де и мо гућ ност ис ку пље ња за 
чла но ве је ди ни це. Оне их вра ћа ју бли же ме сту жр тве, ме сту 
оно га ко ји се кри је, ко ји бе жи и ко ји је у опа сно сти. Оне их 
ис кљу чу ју из уло ге по чи ни о ца и чи не их по кре том от по ра.

Би ва ње упр кос

По тре бу за фо то гра фи ја ма ство ри ла је не из ре ци вост и не за
ми сли вост са ко јом су се чла но ви је ди ни ца су сре та ли. Без 
све до ка, би ло ме ђу со бом, би ло из ван Сон дер ко ман да, али 
и без мо гућ но сти да не ко за у зме ову уло гу, у изо ла ци ји од 
спољ ног све та, дру гих за тво ре ни ка, али и агре со ра ко ји ни
је же лео да бу де им пли ци ран за „њи хо ве зло чи не”, за тво ре
ни ци су по тен ци јал но мо гли са мо да про ба ју да оба ве сте о 
оно ме што се де ша ва ло. Ме ђу тим, ко би мо гао да пој ми и 
при хва ти та кву исти ну? Она је би ла не за ми сли ва. Чак и ка да 
би до би ли при ли ку да ка жу, то не би би ло до вољ но. Не за
ми сли вост оно га о че му би при ча ли је зах те ва ла да се оно 
са чи ме су се су сре ли по ка же, да се учи ни ви дљи вим. Ве ли
чи на и мо гућ ност зло чи на у Ау шви цу по чи ва ла је упра во на 
оне мо гу ћа ва њу го во ра о истим упра во кроз оне мо гу ћа ва ње 
за ми шља ња оно га што се од ви ја ло. Деима ги на ци ја би мо
гла би ти од ре ђе на као прак са на ко јој је Ау швиц по чи вао. 
Оне мо гу ћи ти за ми сли вост је би ла осно ва свих ак тив но сти у 
ло го ру. Чак и ако би по сто ја ла мо гућ ност бу ду ћих све до че
ња, од су ство до ка за чи ни гро зо ту „не и сти ни том” и „не мо гу
ћом”. За ми сли вост под ра зу ме ва ви зу ел ну ре пре зен та ци ју и 
од су ство исте оне мо гу ћа ва има ги на ци ју, јер, за раз ли ку од 
на ра ти ва, фо то гра фи је су фик си ра ни и не про ме њи ви ис ка
зи.34 Са мим тим, го вор о ова квим до га ђа ји ма оста је пра зан. 
Јер ко би ве ро вао или ко би мо гао да за ми сли оно о че му 
је реч. Ви ди мо ко ли ко је, из тих раз ло га, (би ло) ва жно кон
тро ли са ти фо то гра фи ју то ком ра та. Са мим тим, упра во је 
акт ви ђе ња био нео п ход ни до каз за (за)ми сли вост Ау шви ца. 
Ухва ти ти део ре ал но сти ко ју ни ко ни је сма трао мо гу ћом и 
да ти јој фор му, то је био за да так фо то гра фа Сон дер ко ман
да.35 Мо же мо ре ћи, пра те ћи Ди диХу бер ма на, да че ти ри фо
то гра фи је из Ау шви ца по сто је упр кос то ме што при ка зу ју 
не за ми сли во, али по треб но је на по ме ну ти и да оне исто вре
ме но упра во због то га и на ста ју. Оне су ство ре не да би за
у зе ле пра зно ме сто има ги на ци је ко ја је би ла са став ни део 
ми шље ња о Ау шви цу.

34 Bu tler, J. (2009) Fra mes of War, Lon don, New York: Ver so, p. 71.
35 Di diHu ber man, G. (2008) Ima ges in Spi te of all: Fo ur Pho to graphs From 

Auschwitz, Chi ca go and Lon don: The Uni ver sity of Chi ca go Press.
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Ока рак те ри сан као не за ми слив, не из ре цив и не ми слив, овај 
ло гор из ми че на шем се ћа њу. На кон што су, пре осло бо ђе ња, 
до ка зи прак си у ло го ру уни ште ни, сце не ко је фо то гра фи је 
при ка зу ју по ста ју још ма ње за ми сли ве. Ове че ти ри фо то
гра фи је су са да траг неме ста.36 Уни ште ње ме ста је био по
ку шај оста вља ња прак си уни ште ња уну тар ло го ра у ста њу 
не за ми сли во сти, без тра го ва и без се ћа ња.

Већ из на сло ва књи ге Ди диХу бер ма на,37 ви ди мо да че ти ри 
фо то гра фи је из Ау шви ца од ре ђу је као сли ке ко је су на ста ле 
упр кос све му. На пр вом ме сту, оне су на ста ле упр кос за бра
ни фо то гра фи са ња и упр кос стра жа ри ма ко ји су ову за бра ну 
на ме та ли. За тим, на осно ву то га, оне на ста ју и упр кос до
зво ље ној ре пре зен та бил но сти оно га што при ка зу ју, али, у 
скла ду са тим, оне на ста ју и упр кос на ма са ми ма. Че ти ри 
фо то гра фи је на ста ју у Ау шви цу упр кос фи зич ким огра ни
че њи ма, али и упр кос на шој ре ал но сти, на шој кул ту ри и, 
мо же мо ре ћи, на шем (пост)се ћа њу. И на кон што су ви ђе не, 
оне оста ју ис кљу че не, и да ље не за ми сли ве и не појм љи ве. 
Оне су на пе ри фе ри ји и чи не оквир мо гу ћих ре пре зен та ци ја 
Хо ло ка у ста.

Ма ри а не Хирш је тво рац пој ма пост се ћа ње ко ји де фи ни
ше као ре ак ци ју дру ге ге не ра ци је на тра у ме пр ве.38 Оно се 
из гра ђу је на по на вља њу ме ди ја ли зо ва них сце на ре пре зен
та ци је ко је из гра ђу ју зна ње и се ћа ње на Хо ло ка уст. У пи
та њу су сце не ко је цир ку ли шу и из но ва се по ја вљу ју у фил
мо ви ма, књи га ма, уџ бе ни ци ма и тво ре кул ту ру се ћа ња на 
трауматич ну про шлост.

У скла ду са тим је и те за Мо ри са Ал бва ша ко ји твр ди да је 
се ћа ње у осно ви увек ко лек тив но или дру штве но,39 и, са мим 
тим, ну жно за ви сно од пре но ше ња и раз ме не зна ња. Сле
ди да је оно у ве ли кој ме ри за ви сно од ме ди ја ко је ко ри сти
мо и/или ко ји су нам до ступ ни.40 Ко му ни ка ци ја кроз ме ди је 
ства ра за јед нич ку сли ку про шло сти ко ја пред ста вља основу 

36 Упо ре ди ти: Исто, стр. 2022.
37 Исто.
38 Hirsch, M. Sur vi ving Ima ges: Ho lo ca ust Pho to graphs and the Work of 

Post me mory, in: Vi sual Cul tu re and the Ho lo ca ust, ed. Ze li zer, B. (2001),  
Lon don: The At hlo ne Press, p. 218.

39 Al bvaš, M. Ko lek tiv no i isto rij sko pam će nje, u: Ko lek tiv no se ća nje i po li
ti ke pam će nja, pri re di li Sla de ček, M., Va si lje vić, J. i Pe tro vić Tri fu no vić, 
T. (2015), Be o grad: Za vod za udž be ni ke, In sti tut za fi lo zo fi ju i druš tve nu 
teoriju, str. 2960.

40 Ruc hatz, J. The Pho to graph as Ex ter na li za ti on and Tra ce, in: Cul tu ral Me
mory Stu di es, eds. Erll, A. and Nünning, A. (2008), Ber lin, New York: Wal ter 
de Gruyter, p. 367.
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(пост)се ћа ња.41 Она нас ре тро спек тив но чи ни све до ци ма 
ко ји ни су до би ли, већ су усво ји ли ову уло гу. Фо то гра фи ја 
пред ста вља је дан од ме ди ја о ко ји ма је реч, али она је ме диј 
ко ји нај ја сни је ства ра ве зу пост се ћа ња. Као ин дек си, фо то
гра фи је ука зу ју на про шлост ко јој све до че.42 Оне су ма те
ри ја ли зо ва но се ћа ње. Ме ђу тим, ме ђу че ти ри основ не фо то
гра фи је ко је ис пу ња ва ју ову уло гу у по гле ду Ау шви ца,43 не 
про на ла зи мо ни јед ну од че ти ри фо то гра фи је при ка за не у 
овом ра ду. Ви ди мо раз ли чи те фо то гра фи је ула за у Ау швиц, 
али нас ње го ва не ми сли вост оста вља пред ка пи ја ма. Да ли 
мо же мо ре ћи да је ис кљу че ње слу чај но?

Ре пре зен та бил ност о ко јој го во ри Ба тлер, Сон таг од ре ђу је 
као „[и]деологије [које] ства ра ју уо би ча је не иде је од зна ча ја 
и по кре ћу пред ви дљи ве ми сли и осе ћа ња.”44 Уме сто пој ма 
ко лек тив ног се ћа ња, Сон таг ко ри сти по јам ко лек тив не ин
струк ци је. На и ме, ако су нам не ке фо то гра фи је пре по зна
тљи ве, оне су део оно га о че му дру штво би ра да ми сли.45 
Мо же мо ре ћи да ова кво се ћа ње ни је ко лек тив но, већ кул тур
но се ћа ње „ко је у спе ци фич ним окви ри ма дру штве не ин тер
ак ци је усме ра ва рад ње и ис ку ства, и кроз ге не ра ци је чу ва 
по на вља не прак се и уво ди по је дин це у њих.”46 Ка рак те ри
сти ка кул тур ног се ћа ња је, да кле, да нас оба ве зу је и огра ни
ча ва. Оно од ре ђу је гра ни це ва жног и не ва жног, цен трал ног 
и пе ри фер ног (у од но су спрам про дук ци је, ре пре зен та ци је 
и ре про дук ци је сли ке).47 Ко је фо то гра фи је пра ви мо, али и 
ко је гле да мо, је на мет ну то кроз сло же ну мре жу се ћа ња на
ше кул ту ре. Да кле, кул тур но се ћа ње је бар део гра ни ца ре
пре зен та бил но сти. Оформ ље ност кул тур ног се ћа ња ства ра 
ста бил ност и пре но си вост,48 а зна ње ко је се на тај на чин 
пре но си под ра зу ме ва фор ма тив ни аспект ко ји обра зу је и 

41 As smann, J. Com mu ni ca ti ve and Cul tu ral Me mory, in: Cul tu ral Me mory 
Stu di es eds. Erll, A. and Nünning, A. (2008), Ber lin, New York: Wal ter de 
Gruyter, pp. 119118.

42 Hirsch, M. Sur vi ving Ima ges: Ho lo ca ust Pho to graphs and the Work of 
Post me mory, in: Vi sual Cul tu re and the Ho lo ca ust, ed. Ze li zer, B. (2001),  
Lon don: The At hlo ne Press, p. 224.

43 Исто, стр. 226.
44 Son tag, S. (2003) Re gar ding the Pain of Ot hers, Lon don: Pen guin Bo oks,  

p. 77.
45 Исто, стр. 76.
46 Asman, J. Ko lek tiv no se ća nje i ku tur ni iden ti tet, u: Ko lek tiv no se ća nje i po

li ti ke pam će nja, pri re di li Sla de ček, M., Va si lje vić, J. i Pe tro vić Tri fu no vić, T. 
(2015), Be o grad: Za vod za udž be ni ke, In sti tut za fi lo zo fi ju i druš tve nu te o ri ju,  
str. 62.

47 Исто, стр. 67.
48 Исто, стр. 66.
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нор ма тив ни аспект ко ји упра вља на шим по ступ ци ма.49 Фо
то гра фи ја се, да кле, ве зу је за дис курс ко ји се ба ви иден ти
те том, а не за дис курс ко ји се ба ви есте ти ком.50 Ни је мо гу ће 
сли ка ти би ло шта и оста ти исти.

У скла ду са тим, мо же мо ре ћи да су че ти ри фо то гра фи је из 
Ау шви ца оно о че му дру штво би ра да не ми сли или бар оно 
о че му не би ра да ми сли. До те ме ре не појм љи ви при зо ри и 
да ље де лу ју не ре ал но и са мим тим ни су ре пре зен та бил ни 
уну тар из гра ђе не кул ту ре се ћа ња. По ве за не са иден ти те том, 
они оста ју гра ни ца или оквир мо гућ но сти чо ве чан ства да 
ство ри сли ку о се би, о оно ме шта чо век мо же да ура ди. На 
тај на чин оне пред ста вља ју ан тро по ло шки про блем. Из ла зе 
из ван гра ни ца оно га што од ре ђу је мо као људ скост и уно се 
не што но во на по ље ми шље ња. Мо же мо ре ћи да су ове че ти
ри фо то гра фи је чла но ви Сон дер ко ман да на пра ви ли упр кос 
са ми ма се би. Са јед не стра не, они их ства ра ју иа ко на њи ма 
се бе при ка зу ју као по чи ни о це и крив це, али и иа ко по ка
зу ју да оно што је до та да сма тра но чо ве ком ни је све. Јер и 
ово је чо век. „По пут пи ра ми да или Акро по ља, и Ау швиц 
је знак чо ве ка. Сли ка чо ве ка је, од сад, нео дво ји ва од га сне 
коморе[...]”51Ове фо то гра фи је укљу чу ју гро зо ту у по ље де
фи ни ци је чо ве ка и ње го ве пер цеп тив не ре ал но сти ко ја са др
жи већ фор ми ра ну и пре по зна тљи ву сли ку чо ве ка.52 Че ти ри 
фо то гра фи је из Ау шви ца про бле ма ти зу ју гра ни цу чо ве ка и 
нечо ве ка и до во де у пи та ње сли ку о на ма са ми ма, а ти ме и 
на шу утвр ђе ну, учвр шће ну и пре но си ву кул ту ру и наш иден
ти тет. Оне нам не го во ре шта чо век је сте, али оста вља ју траг 
ко ји пру жа до каз да је „људ скост” до ве де на у пи та ње.53 Че
ти ри фо то гра фи је из Ау шви ца нас чи не не пре по зна т љи вим 
на ма са ми ма. Са да ка да је Ау швиц нео дво јив од оно га што 
је смо, струк ту ри са ње сли ке и де фи ни ци је о чо ве ку по ста је 
про бле ма тич но. Ми (љу ди) ни смо са мо по тен ци јал не жр тве, 
ми смо и по тен ци јал ни по чи ни о ци. Фо то гра фи је Сон дер
ко ман да као гру пе љу ди ко ја сто ји на гра ни ци жр тве и по
чи ни о ца чи ни ову ми сао још ја сни јом, пре по зна тљи ви јом и 
бли ски јом. Упра во је то раз лог од су ства истих из оно га што 
ка рак три ше мо као кул тур но се ћа ње. Оне му се на нај ја сни ји 
на чин про ти ве.

49 Исто, стр. 67.
50 Kra uss, R. (1984) A No te on Pho to graphy and the Si mu lac ral, Oc to ber Vol. 

31, Mas sac hu setts: The MIT Press, pp. 4968.
51 Ба тај (Ba ta il le), пре у зе то из: Di diHu ber man, G. (2008) Ima ges in Spi te of 

all: Fo ur Pho to graphs From Auschwitz, Chi ca go and Lon don: The Uni ver
sity of Chi ca go Press, p. 28.

52 Bu tler, J. (2009) Fra mes of War, Lon don, New York: Ver so, p. 64.
53 Исто, стр. 78.
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За кљу чак

Те ма ти зо ва ње окви ра и ви дљи во сти има, да кле, кри тич ку 
уло гу уну тар ви зу ел не кул ту ре. Ви де ти рам ко ји нас за сле
пљу је и чи ни ја сну гра ни цу ре пре зен та бил ног; до жи ве ти да 
ме ди јум ко ји ко пи ра ствар ност из не ве ри на ша оче ки ва ња о 
ви дљи вом и ре ал ном, али и о на ма са ми ма, у то ме ле жи нај
ве ћа моћ фо то гра фи је. Она има мо гућ ност да нам по ка зу је 
шта све је сте и шта све је смо, а на при ме ру фо то гра фи ја из 
Ау шви ца ви ди мо да има и мо гућ ност за у зи ма ња од ре ђе не 
ме тапо зи ци је и по ка зи ва ња шта све она је сте. Ње на сна га 
у фо то гра фи ја ма из Ау шви ца из ви ре из оних аспе ка та сли ке 
ко је би смо уо би ча је но на зва ли гре шка ма – из не мо гућ но сти 
хва та ња до брог и ја сног ка дра. Пре не ти про дук ци ју у ин
тер пре та ци ју и ре цеп ци ју је дру ги на чин да опи ше мо укљу
чи ва ње окви ра у сли ку. Ми до би ја мо сли ку у ко јој ви ди мо 
ка ко сце ну, та ко и ау то ра и окол но сти на стан ка фо то гра фи је. 
Кроз ис пре пле та не од но се не за ми сли во сти, за бра не, ре пре
зен та бил но сти, исти не и мо ћи, ове че ти ри фо то гра фи је пру
жа ју ви ше од оно га што је сам фо то граф на ме ра вао. Упр кос 
тру ду да при ка же бо ље, он је при ка зао ви ше.

Узи ма ју ћи у об зир то да се гра ни це при ка зи вог и ре пре зен
та бил ног уну тар кул ту ре из јед на ча ва ју са гра ни ца ма иден
ти те та, из не ве ра ва ње оче ки ва ног при ка за нас са мих или де
ху ма ни зу ју ћа прак са чи ни са став ни део ова ко опи са ног кри
тич ког од но са спрам фо то гра фи ја (гро зо те). Про бле ма ти за
ци ју нас са мих уну тар сли ке (ко ју о се би има мо) можемо 
од ре ди ти као ети ку не по слу шног фо то гра фа.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:
Al bvaš, M. Ko lek tiv no i isto rij sko pam će nje, u: Ko lek tiv no se ća nje i 
po li ti ke pam će nja, pri re di li Sla de ček, M., Va si lje vić, J. i Pe tro vić Tri
fu no vić, T. (2015), Be o grad: Za vod za udž be ni ke, In sti tut za fi lo zo fi ju 
i druš tve nu te o ri ju, str. 2960.

As smann, J. Com mu ni ca ti ve and Cul tu ral Me mory, in: Cul tu ral Me
mory Stu di es eds. Erll, A. and Nünning, A. (2008), Ber lin, New York: 
Wal ter de Gruyter, рp. 119118.

Asman, J. Ko lek tiv no se ća nje i ku tur ni iden ti tet, u: Ko lek tiv no se ća nje 
i po li ti ke pam će nja, pri re di li Sla de ček, M., Va si lje vić, J. i Pe tro vić Tri
fu no vić, T. (2015), Be o grad: Za vod za udž be ni ke, In sti tut za fi lo zo fi ju 
i druš tve nu te o ri ju, str. 6170.

Ba nja nin Đu ri čić, N. i Kr stić, P. (pri re đi va či) Obič ni lju di – do bro volj
ni dže la ti (2019), Be o grad: In sti tut za fi lo zo fi ju i druš tve nu te o ri ju i 
Aka dem ska knji ga.



345

МАРИЈА ВЕЛИНОВ

Boš ko vić, D. Do ku men tar ni film na te le vi zi ji, u: Film i vi deo, pri re dio 
Kne že vić, M. (1997), Be o grad: Fe sti val Ju go slo ven skog do u men tar
nog i krat ko me tra žnog fil ma, str. 104111.

Bu tler, J. (2009) Fra mes of War, Lon don, New York: Ver so.

Da ko vić, N. (2016) Film ski na ra ti vi Son der kom man da: Ša u lov sin ili 
o na ra ci ji žr tve, uči ni o ca, tra u me i smr ti, Te mi da br. 19/34, Be o grad, 
Vik ti mo loš kо  druš tvo Sr bi je, str. 477492.

Di diHu ber man, G. (2008) Ima ges in Spi te of all: Fo ur Pho to graphs 
From Auschwitz, Chi ca go and Lon don: The Uni ver sity of Chi ca go 
Press.

Dra gi će vićŠe šić, M. Do ku men ta ri zam i eti ka, u: Film i vi deo, pri re
dio Kne že vić, M. (1997), Be o grad: Fe sti val Ju go slo ven skog  
dok u men tar nog i krat ko me tra žnog fil ma, str. 97103.

Dra go je vić, Ž. Film ska do ku men tar nost, u: Film i vi deo, pri re dio Kne
že vić, M. (1997), Be o grad: Fe sti val Ju go slo ven skog do u men tar nog i 
krat ko me tra žnog fil ma, str. 8696.

Gros sman, M. (1977) With a Ca me ra in the Ghet to, New York:  
Schoc ken Bo oks.

Heydec ker, J. J. (1991) The War saw Ghet to: A Pho to grap hic Re cord 
19411944, Lon don and New York: I. B. Ta u ris Ltd.

Hirsch, M. Sur vi ving Ima ges: Ho lo ca ust Pho to graphs and the Work 
of Post me mory, in: Vi sual Cul tu re and the Ho lo ca ust, ed. Ze li zer, B. 
(2001), Lon don: The At hlo ne Press, pp. 215246.

Kra uss, R. (1984) A No te on Pho to graphy and the Si mu lac ral,  
Oc to ber, Vol. 31, Mas sac hu setts: The MIT Press, pp. 4968.

Kr stić, P. Auš vic: skan dal za miš lje nje ili skan dal miš lje nja, u: Ho
lo ka ust i fi lo zo fi ja, pri re di li Lo šonc, M. i Kr stić, P. (2018), Be o grad: 
In sti tut za fi lo zo fi ju i druš tve nu te o ri ju, str.198230.

Le vi, P. (1986) Sur vi val in Auschwitz and the Re a wa ke ning: Two  
Me mo irs, New York: Sum mit Bo oks.

Ruc hatz, J. The Pho to graph as Ex ter na li za ti on and Tra ce, in: Cul tu ral 
Me mory Stu di es, eds. Erll, A. and Nünning, A. (2008), Ber lin, New 
York: Wal ter de Gruyter, pp. 367378.

Son tag, S. (2003) Re gar ding the Pain of Ot hers, Lon don: Pen guin 
Bo oks.

Steyerl, H. Do cu men ta rism as Po li tics of Truth, May 2003., 11. March 
2019, http://eipcp.net/tran sver sal/1003/steyerl2/en



346

МАРИЈА ВЕЛИНОВ

Marija Velinov
University in Belgrade, Institute for Philosophy and Social Theory, Belgrade 

SONDERKOMMANDO PHOTOGRAPHS AS A 
DISOBEDIENT ACT OF SEEING

Abstract

In his book Images in Spite of All: Four Photographs from Auschwitz, 
DidiHuberman indicates that the four photographs in question were 
taken as a counterweight or in spite of something. They show the 
activities of the Sonderkommando, whose task was to escort other Jews 
into gas chambers, as well as to dispose and burn the corpses that were 
left behind. In the dual role of the victim and the perpetrator, members 
of this unit, in spite of the ban and the danger they were in, had 
created four photographs showing their own activities inside the camp. 
Throughout the work, different modes of being in spite of characteristic 
of the aforementioned photographs are separated and explained with 
regard to whether they relate to the need for, production or reception 
of photographs. They were created in spite of, but also based on, the 
inconceivability of the situation they portray (photographs as evidence), 
in spite of the prohibition of photographs (obstacle in production) 
and in spite of the representational framework or representability of 
humans obstacle in reception. Inconceivability brings us to the notions 
of evidence, truth, but also power, representability, prohibition and 
rules. Based on the representability of the photographs and the notion 
of cultural memory, we considered the possibilities of the photographs 
representing Judith Butler’s  disobedient act of seeing. It will be 
shown that an emergence in spite of as DidiHuberman would say, or 
a disobedient act of seeing in Judith Butler’s words, is readable more 
through the way the images are made, than through what they depict. 
Unlike the usual “allowed” war photographs, they are specific proofs of 

the prohibition against which they are made.

Keywords: war photography, Sonderkommando, Auschwitz, atrocity, 
cultural memory




