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СМРТ–ОДТАБУАДО
ПОПУЛАРНЕКУЛТУРЕ
СМРТДЕМОКРАТИЗАЦИЈОМ

ФОТОГРАФСКОГМЕДИЈАПОСТАЈЕ
ФЕНОМЕНПОПУЛАРНЕКУЛТУРЕ

Сажетак:Од екс по зи ци је Ро џе ра Фен то на у тра ја њу од 15 се кун ди 
до Ин ста гра ма. Пр ви рат ни фо то граф мо гао је да фо то гра фи ше 
вој ни ке по ред ро ва у угод ном ћа ска њу, а при зо ре смр ти ни је фо то
гра фи сао. Хтео је да рат при ка же у бо љем све тлу. Фо то гра фи ја 
ко ју је Фен тон сни мио на Кри му а да је ви ше од до бро на мер не 
до ку мен тар но сти је сте До ли на смр ти. На тој фо то гра фи ји не ма 
екс пли цит не смр ти иа ко она је сте пор трет смр ти без мр твих. 
Да нас нај но ви јом In sta gram апли ка ци јом сце не смр ти мо же мо 
„по пе ти” на Ин тер нет при ли ком са мог екс по ни ра ња. Фо то гра
фи је смр ти ко је смо сни ми ли ус пут на ло кал ном дру му од мах ће се 
на ћи на на шим FB (феј сбук) про фи ли ма, Тви те ру (Тwеет еr), Fo ur
squ a re, Tum blr, Flic kr i Po ste ro us. Хи брид не фор ме фо то граф ских 
апли ка ци ја и дру штве ног умре жа ва ња де та бу и зо ва ле су до дат но 
при зо ре смр ти осва ко дне вљу ју ћи их што је прет ход но у ма њој ме
ри учи ни ла ди ги тал на фо то гра фи ја. Пр ви зна чај ни ји по мак био је 
пре лаз на филм у ко ту ру мар ке Ко дак (ви шкљо цај те, а ми ће мо 
ура ди ти све оста ло)1. Фе но ме ни ко ји до дат но боч но осве тља ва
ју про цес де та бу и за ци је смр ти и ства ра ња фе но ме на по пу лар не 
кул ту ре, је су Ви џи (We e gee) и оста ли фо то гра фиумет ни ци ко ји 
се осла ња ју на ње го ву тра ди ци ју.

Кључнеречи: смрт, фо то гра фи ја, ме ди ји, по пу лар на кул ту ра

1 Ma ze, K. (2008) Bez gra nič na za ba va, Be o grad: Slu žbe ni gla snik, str. 56. 
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Увод на раз ма тра ња

Од са мог про на ла ска, фо то гра фи ја од 1839. го ди не, иде ру ку 
под ру ку са смр ћу. С об зи ром да је фо то гра фи ја траг не че га 
што се де си ло у про шло сти, сва ка фо то гра фи ја пред ста вља 
me men to mo ri или успо ме ну на пре ми ну лу осо бу. Фо то гра
фи са ти смрт под ра зу ме ва ло је дуг ево лу тив ни пут тех нич ко 
тех но ло шког раз во ја ме ди ја. Ка ко су у по чет ку апа ра ти би
ва ли те шки и те шко пре но си ви, то је и сни ми ти сам чин 
смр ти био оте жан, али ка ко су се апа ра ти осло ба ђа ли ста ти
ва и по ста ја ли све лак ши и пре но си ви ји, то се и смрт лак ше 
фо то гра фи са ла и при зо ри по ста ја ли све шо кант ни ји. 2

Фо то ре пор тер Ке вин Кар тер (Ce vin Car ter) осво јио је 1994. 
го ди не Пу ли це ро ву на гра ду за уз не ми ру ју ћу фо то гра фи ју 
ко ју је сни мио 1993. го ди не у Су да ну. Ова фо то гра фи ја је 
иза зва ла бур не ре ак ци је и по ле ми ке у јав но сти. На фо то гра
фи ји је у пр вом пла ну де вој чи ца ко ја уми ре од гла ди, док 
се у дру гом пла ну ви ди за стра шу ју ћа при ли ка ле ши на ра. То 
ука зу је на дво стру кост при ро де фо то гра фи је на ње ну ис тра
жи вач ку моћ, али и ле ши нар ски аспект. Ов де по сто ји су коб 
лич ног ин те ре са, се бич но сти фо то гра фа, али и ње го ве же ље 
да ука же на исти ну. По ста вља се пи та ње мо рал не мо ти ва
ци је фо то гра фа да сни ма смрт.3 Ова фо то гра фи ја је има ла 
ве ли ки ме диј ски по тен ци јал због емо тив ног на бо ја, ужа са
ва ју ћег при зо ра и као та ква је оправ да ла не де ло ва ње фо то
ре пор те ра као спа си о ца. Ње го ва фо то гра фи ја сма тра на је 
вред ни јом, од ве ћег зна ча ја, не го са мо спа са ва ње де те та. Ау
тор је ве ро ват но због гри жње са ве сти, емо ци о нал ног бо ла, 
де пре си је, не ду го за тим, из вр шио са мо у би ство. Ово пред
ста вља ис кли зну ће, про прат ни ефе кат про це са де та бу и за
ци је смр ти и ства ра ња но вог фе но ме на по пу лар не кул ту ре 
смр ти као спек та кла.

Исто ри о граф ски пре глед раз во ја фо то гра фи је

За раз у ме ва ње пре лом них тре ну та ка ка да се фо то гра фи ја 
као ме диј при бли жа ва све ве ћем и ве ћем бро ју „ко ри сни ка“ 
упут но је има ти увид у раз вој фо то гра фи је.

Године 1826. Ни се фор Ни епс (Jo seph Nicépho re Niépce) је 
по мо ћу све тло сти и ка ме ре оп ску ре до био пр ву фо то гра
фи ју. Он је упо тре био ме тал ну пло чу пре ма за ну рас тво
ром би ту ме на и из ло жио је у ка ме ри оп ску ри. Екс по зи ци
ја је тра ја ла 8 са ти. Ту фо то гра фи ју от крио је 1952. го ди не 

2 Sontаg, S. (2005) Pri zo ri tu đeg strаdаnjа, Zаgreb: Algoritаm.
3 Prnjаt, A. (2012) Lič ni in te res i morаlnа motivаcijа vernikа, Kulturа br. 137, 

Beogrаd: Za vod za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, str. 340347.
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Хелмут Герн схајм (Hel muth Gern she im) у за о став шти ни јед
ног бо та ни ча ра и на звао је по пу ла р но „По глед на го лу бар
ник”. Фран цу ски сли кар па но ра ма и по зо ри шног де ко ра, 
Луј Да гер (фр. Lo u isJac qu esMandé Da gu er re), уса вр шио је 
Ни јеп сов по сту пак, прет ход но с њим скло пив ши уго вор о 
уса вр ша ва њу, унев ши про цес со ли сре бра и до био пр ве фо
то гра фи је на по сре бре ној пло чи 1837. го ди не. Две го ди не 
ка сни је Да ге ро во уса вр ше но от кри ће је зва нич но об ја вље но 
пред фран цу ском Ака де ми јом на у ка и про гла ше но под на зи
вом да ге ро ти пи ја. Тај дан се сма тра ро ђе њем фо то гра фи је. 
Да гер је по сре бре ну пло чу из ла гао јед ној па ри, а не ви дљи
ву сли ку учи нио ви дљи вом та ко што ју је раз ви јао у па ри 
жи ве и фик си рао у рас тво ру на три јум сул фа та тј. ку хињ ске 
со ли. Да ге ро ти пи је су би ле уни ка ти и мо гле су се по сма тра
ти са мо под од ре ђе ним углом. Вилијаm Хен ри Фокс Тал
бот (Wil li am He nry Fox Tal bot) је не за ви сно за по чео сво је 
опи те 1835. го ди не ка да је до био пр ве фо то граф ске ми ни
ја ту ре на па пи ру. Ње гов по сту пак зо ве се ка ло ти пи ја (ле пи 
оти сак). Ка сни је, под при ти ском сво је по ро ди це и јав но сти, 
про ме нио му је на зив у тал бо ти пи ја. Тал бот је у ка ме ру оп
ску ру уно сио па пир пре па ри ран сре бр ним хло ри дом и та ко 
до би јао не га тив од ко га се про све тља ва њем мо гао до би ти 
нео гра ни че ни број по зи ти ва. Ти ме је по ста вљен прин цип 
не га тивпо зи тив на че му и по чи ва са вре ме на фо то гра фи ја. 
Кра јем че твр те де це ни је до шло је до уно ше ња ста кла као 
под ло ге за фо то граф ски не га тив. За хва љу ју ћи ко ло ди јум
ској емул зи ји као но си о ца фо то о се тљи вог сло ја, 1851. го ди
не, фо то гра фи ја је по ста ла при сту пач ни ја па је за по чео њен 
про дор у све гра не жи во та. Го ди не 1871. Ен глез Ри чард Лиз 
Ме докс (Ric hard Me dox) об ја вио је мо гућ ност про из вод ње 
на ба зи тзв. су ве пло че на основу же ла тин ске емул зи је. Тим 
от кри ћем, а на ро чи то уво ђе њем це лу ло ид ног фил ма као но
са ча емул зи је за по чи ње раз до бље ин ду стриј ске про из вод ње 
фо то граф ског ма те ри ја ла.

Ко дак ре во лу ци ја

Џорџ Ист ман (Ge or ge East man) је 1888. го ди не из ба цио на 
тр жи ште пр ви фо то а па рат са фил мом у ко ту ру мар ке Ко дак 
и при то ме обе ћа вао: „Ви шкљо ца те, а ми ура ди мо оста ло.”

Ова го ди на, као и овај изум мо же се сма тра ти пре крет ни
цом у спек та ку ла ри за ци ји смр ти. До та да, фо то гра фи са ње 
је пред ста вља ло сту ди о зно про ми шља ње и осми шља ва ње 
ка дра, као и стро гу про фе си о нал ну од ре ђе ност оних ко ји 
фо то гра фи шу.
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Ди ги тал на фо то гра фи ја

Пр ви ко рак у ди ги тал ној фо торе во лу ци ји, на пра ви ли су 
Џорџ Смит (Ge or ge Smith) и Ви љард Бојл (Vil lard Bo u le) 
1969. го ди не от кри ћем ЦЦДа, основ ног чи па фо то а па ра та. 
Овај уре ђај је пр ви пут угра ђен у фо то апа рат 1970. го ди не, 
а 1975. је то ли ко уз на пре до вао да ства ра сли ку ко ја се мо
же при ка за ти на те ле ви зо ру у за до во ља ва ју ћој ре зо лу ци ји. 
Прва ди ги тал на ка ме ра про мо ви са на је 1981. го ди не. Би ла је 
то Мавика (Ma vi ca), про из вод Со нија (So ny), а име је до би
ла по сво јој тех нич кој раз ви је но сти. Мавиkа=mag ne tic vi deo 
ca me ra. Ова ка ме ра је сни ма ла маг нет не им пул се на ма лој 
ди ске ти уз по моћ два ЦЦД чи па. Пр ви је за пи си вао ин фор
ма ци је о све тло сти, а дру ги ин фор ма ци је о бо ја ма. Тех но ло
ги ју Ма ви ке и да нас ко ри сте ви део ре кор де ри и прин те ри. 
Ма ви ка је ви ше ли чи ла на ку ти ју за ди ске те, не го на фо то а
па рат и она је сте ре во лу ци о ни са ла ди ги тал ну фо то гра фи ју, 
али се не сма тра пра вим фо то ди ги тал ним апа ра том. Пр ви 
пра ви фо то апа рат је би ла ви део ка ме ра ко ја за мр за ва ка
дро ве, а њу је про из вео Ко дак 1986. го ди не. Ова ка ме ра има 
пр ви ме га пик сел сен зор од 1.4 ми ли о на пик се ла и мо гућ
ност сни ма ња фо то гра фи је А5 фор ма та ко ји је по го дан за 
штам пу. На ред не го ди не, Ко дак из ба цу је још 7 но вих мо де
ла ди ги тал них фо то апа ра та, 1990. по ста је стан дард за бо је 
у ди ги тал ној ре про дук ци ји. Пр ви про фе си о нал ни Ко да ков 
ди ги тал ни фо то а па рат био је на ме њен фо то ре пор те ри ма, а 
имао је 1.3 мп. То је био Ни кон Ф3, а по ја вио се 1991. го
ди не. На ред ни мо де ли су Хеп Шот (Hap Shot), ко ји је имао 
угра ђен блиц, селф ти мер, по себ не ба те ри је. Ка сни је вер зи
је овог апа рата су ком па ти бил не са Адоб Фо то шопом  (Ado
be Pho tos hop). Године 1994. из ла зи пр ви ди ги тал ни фо то а па
рат за кућ ну упо тре бу, Епл Квик Тејк (Ap ple Qu ick Ta ke)100. 
Мо же се по ве за ти на ПЦ, има блиц и ме мо ри ју до вољ ну за 
8 сли ка. Ве ли ка ма на овог апа рата је био ње гов чу дан из глед 
ко ме се тре ба ло при ла го ди ти и на у чи ти ко ри сти ти га. 

Ин ста грам

Апли ка ци ју су осми сли ли Ке вин Си стром (Systrom) и Мајк 
Кри гер (Mi ke Kri ger). Да на 12. апри ла 2012. године је ку пио 
Ин ста грам за це ну од от при ли ке 1 ми ли јар ду аме рич ких до
ла ра.

Ин ста грам је по пу лар на бес плат на апли ка ци ја за об ра ду и 
де ље ње фо то гра фи ја пу тем IОS уре ђа ја на дру штве ним мре
жа ма укљу чу ју ћи ФB, Тви тер, Фо ур сквер, Там блр, Фли кр и 
По сте ро ус. Хи брид је дру штве ног умре жа ва ња и фо то граф
ске услу ге. По кре нут је на и IОS уре ђа ји ма ок то бра 2010. 
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го ди не. Тре нут но га ко ри сти око 1415 ми ли о на ко ри сни ка. 
Про грам мо же при ме ни ти раз ли чи те фил те ре на сни мље
ним фо то гра фи ја ма по мо ћу ка ме ра угра ђе них у па мет не 
те ле фо не. До дат но се фо то гра фи је мо гу де ли ти с при ја те
љи ма, ре ги стро ва ним на Ин ста гра му. Апли ка ци ја омо гу
ћу је јед но став но фо то гра фи са ње с ра зним ре тро ефек ти ма. 
Ма ја 2011. го ди не ура ђе на је оп ци ја ко ја омо гу ћа ва сва ком 
вла сни ку про фи ла на Ин ста гра му до да ва ње ин фор ма ци ја о 
себи.

До са да је апли ка ци ја осво ји ла мно ге на гра де. Ин ста грам је 
иза бран као нај по пу лар ни ја апли ка ци ја за Aјфон (Iphonе) у 
2011. го ди ни.

Раз вој рат не фо то гра фи је

У књи зи Про зо ри ту ђег стра да ња (Re gar ding the Pain of Ot
hers) Су зан Зон таг (Su san Son tag) го во ри о ме диј ском упри
зо ра ва њу рат них стра хо та. Нај ви ше пи ше о фо то гра фи ји, 
али као увод у рат не стра хо те фо то граф ски за бе ле же не на
во ди Го ји не (Fran ci sco Goya) Стра хо те ра та. Ка же се да је 
из ме ђу ру ком ура ђе ног при зо ра као што су Стра хо те ра та 
и фо то гра фи је разлика у то ме што сли ка ри сли ка ју, а фо то
гра фи сни ма ју. Сли ка Тре ћи ма ј 1808. (El tres de mayo) као 
да је ди рек тан пре нос смр ти, го то во рат на фо то гра фи ја. До
га ђај се од и грао 1808. го ди не ка да је На по ле он I (Бо на пар та) 
од лу чио да сврг не шпан ске Бур бо не и да на пре сто до ве де 
свог ста ри јег бра та Жо зе фа. Дру гог ма ја гра ђа ни Ма дри да 
су се по бу ни ли про тив вој ске ко ју је пред во дио Мар шал Ма
ра, за по вед ник свих фран цу ских сна га у Шпа ни ји. У знак 
од ма зде, у но ћи из ме ђу 2. и 3. ма ја, Фран цу зи су стре ља
ли све по бу ње не Шпан це ко је су за ро би ли и стр па ли у там
ни цу, а то је укуп но че ти ри сто ти не љу ди и о том ма са кру 
го во ри плат но. На гра ву ри Стра хо те ра та при ка зу је же не 
ка ко уби ја ју и би ва ју уби је не, ле же по за твор ским по до ви
ма, гла ду ју. Прет по ста вља се да је те сце не Го ја и до жи вео 
јер за ње га исто ри ча ри умет но сти твр де да је на тај на чин 
сли као.  Пр вим рат ним фо то гра фом се сма тра Ро џер Фен
тон (Ro ger Fen ton). Ње га је на Крим по сла ла 1855. го ди не 
бри тан ска вла да на на го вор прин ца Ал бер та. Ње го ва ми си ја 
би ла је да овај све не по пу лар ни ји рат, са ве ли ким бро јем 
жр та ва, те оску ди цом ко ју тр пе бри тан ски вој ни ци, при ка
же у бо љем све тлу. Фен тон је на Крим сти гао у зи му где је 
тре ба ло да се за др жи че ти ри ме се ца. Пот пи сао је уго вор да 
ће сво је фо то гра фи је об ја вљи ва ти у об ли ку ба кро ре за у ма
ње ува же ном не то ли ко кри тич ки на стро је ном не дељ ни ку 
Илу стро ва не лон дон ске ве сти (The Il lu stra ted Lon don News), 
а по по врат ку ће их из ло жи ти у не кој га ле ри ји и иза ћи на 
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тр жи ште у обли ку књи ге. У скла ду са упут стви ма Ми ни
стар ства од бра не да не фо то гра фи ше по ги ну ле, оса ка ће не 
и бо ле сне, а ка ко је био у не мо гућ но сти да сни ми ве ћи ну 
дру гих мо ти ва, због та да шње не спрет не тех но ло ги је фо то
гра фи са ња, Фен тон је  при ка зао рат не у тра ли шу ћи смрт не 
при зо ре. Екс по зи ци ја је тра ја ла до пет на ест се кун ди и у тим 
окол но сти ма, Фен тон је мо гао да фо то гра фи ше бри тан ске 
вој ни ке у угод ном раз го во ру на отво ре ном или код то по ва 
на кон што би их за мо лио да се зби ју у ре до ве, при др жа
ва ју се ње го вих упут ста ва и не ми чу се. Ра то ва ње, дра ма, 
ме теж не на ла зе се на Фен то но вим фо то гра фи ја ма. Је ди на 
фо то гра фи ја ко ју је Фен тон сни мио на Кри му, а да је ви
ше од до бро на мер не до ку мен тар но сти, је сте До ли на смр ти. 
На тој фо то гра фи ји не ма екс пли цит не смр ти иа ко она је сте 
„пор трет смр ти без мр твих“. То је је ди на фо то гра фи ја ко
ја ни је зах те ва ла прет ход но на ме шта ње јер при ка зу је ши
ро ко из ро ван пут пре кри вен ка ме њем и то пов ским ку гла ма. 
Три го ди не на кон то га, Бе а то (Fe li ce Be a to), сни мио је па ла
ту Си кан дар баг (Si kan dar bagh) од ко је су оста ле ру ше ви не 
на кон бри тан ског бом бар до ва ња. На ње го вој фо то гра фи ји 
ви ди мо дво ри ште по су то ко сти ма по бу ње ни ка. То је би ла 
ин сце на ци ја. Бе а то је по ред ру ше ви на па ла те, по дво ри шту 
рас по ре дио људ ске ко сти, али ста ре. Фе ли че Бе а то, на ту ра
ли зо ва ни Ен глез (ро ђен у Ве не ци ји), био је пр ви фо то граф 
ко ји је сни мао у не ко ли ко ра то ва: на Кри му је био 1855. го
ди не, у Дру гом опи јум ском ра ту у Ки ни 1860. го ди не, а у 
су дан ским ко ло ни јал ним ра то ви ма 1885. Ме ђу тим, пр ви по
ку шај те мељ ни јег до ку мен та ри стич ког при сту па бе ле же ња 
рат них стра хо та, био је Аме рич ки гра ђан ски рат ко ји је као 
офи ци јел ни фо то граф пра тио Ме тју Бре ди (Mat hew Brady). 
Ме тју Бре ди је био во ђа фо то граф ског ти ма ко ји је чи нио 
Алек сан дер Гард нер (Ale xan der Gard ner) и Ти мо ти Са ли ван 
(Ti mothy Sa li van), али су фо то гра фи је при пи са не ње го вом 
ау тор ству. Фо то гра фи је су при ка зи ва ле кон вен ци о нал не те
ме као што су вој ни ло го ри, гра до ви на уда ру, топ ни штво, 
бро до вље и као нај у бе дљи ви је – по ги ну ле се вер њач ке и ју
жњач ке вој ни ке на гра на ти ра ном тлу. Пр ви пут у исто ри ји 
има мо ја сне фо то гра фи је мр твих вој ни ка. У име ре а ли зма 
би ло је до пу ште но по ка за ти не у год не и не у леп ша не чи ње
ни це. Гард нер је на пи сао сле де ће у по прат ном тек сту Са ли
ва но ве фо то гра фи је па лих ју жњач ких вој ни ка: „Та кве сли
ке по ка зу ју и ко ри сну по у ку ти ме што по ка зу ју го ли ужас и 
ствар ност ра та за раз ли ку од ње го вих све ча них ми мо хо да.” 
У Бур ском ра ту (18991902), по сле по бе де код Спи он Ко
па у ја ну а ру 1900. го ди не, Бу ри су у же љи да оја ча ју мо рал 
сво је вој ске, пу сти ли у оп ти цај фо то гра фи ју по ги ну лих бри
тан ских вој ни ка. Сни мио ју је не по зна ти бур ски фо то граф 
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дан по сле бри тан ског по ра за ка да је 1300 вој ни ка из гу би ло 
жи вот. Фо то гра фи ја пред ста вља ис кљу чи во ров кр цат те ли
ма, а оно што до дат но оп те ре ћу је је од су ство пеј за жа. Пе р
спек ти ва те ли ма по пу ње ног ро ва ко ји се су жа ва по пу ња ва 
це лу фо то гра фи ју. Та да шњи Ама тер ски фо то граф (Ama te
ur Pho to grap her), пи сао је да од та квих фо то гра фи ја не ма 
ни ка кве ко ри сти јер се оне обра ћа ју ис кљу чи во мо р бид ној 
стра ни људ ске на ра ви. Пр ви пут у исто ри ји, ли ца по кој ни ка 
по ка за на су на фо то гра фи ји Џор џа Стро ка (Ge or ge Strock) 
об ја вље ним у Лајфу (Lifе) 1943. го ди не. У по чет ку су вој
ни цен зо ри за бра њи ва ли ње но об ја вљи ва ње. На фо то гра фи
ји се на ла зе три вој ни ка по ги ну лих за вре ме ис кр ца ва ња на 
Но вој Гви не ји.

Рат на фо то гра фи ја ни је увек сни мљен ау тен ти чан при зор. 
Че сто се фо то гра фи сна ла зе не би ли си ту а ци ју при ка за ли 
дра ма тич ни јом и је зи ви јом и та ко на гла си ли не ки од ре ђе
ни исто риј ски тре ну так. Та кав је слу чај са по по днев ном ре
кон струк ци јом Џоа Ро зен та ла (Joe Ro sent hal), фо то гра фом 
АПа (As so ci a ted Press). Та по по днев на ре кон струк ци ја од
но си се на ју тар њу све ча ност по ди за ња за ста ве на кон осва
ја ња пла ни не Су ри ба хи (Su ri bac hi). Аме рич ка за ста ва на 
Иво Џи ми (Iwо Јiма) по диг ну та 23. фе бру а ра 1945. би ла је 
знат но ве ћа за по тре бе сни ма ња. Слич на ин сце на ци ја, са мо 
са ру ском за ста вом, упри зо ре на је 2. ма ја 1945. на фо то гра
фи ји со вјет ског рат ног фо то гра фа Јев ге ни ја Кал де ја на ко јој 
се ви де ру ски вој ни ци ка ко по ди жу цр ве ну за ста ву на вр ху 
Рај хста га (Re ic hste ig) док у по за ди ни Бер лин го ри. Ин сце на
ци је ме ђу нај по зна ти јим фо то гра фи ја ма не ће мо ви де ти тек 
од Ви јет нам ског ра та. Зон таг сма тра да се део об ја шње ња 
мо жда на ла зи у то ме што је за Ви јет нам ског ра та те ле ви зи ја 
по ста ла до ми нан тан ме диј при ка зи ва ња рат них при зо ра па 
се та ко фо то граф мо рао так ми чи ти са те ле ви зиј ским еки
па ма и тр пе ти их у сво јој бли зи ни. На при ме ру Ху јан Конг 
Уто ве (Huyanh Cong Ut) фо то гра фи је из 1972. го ди не ко ја 
при ка зу је де цу из не ког се ла упра во за су тог на пал мом ка
ко тр че низ ау то пут и ври ште од бо ла, ви ди мо да ни је реч о 
по зи ра њу.  

Рат на фо то гра фи ја по ста је ту ри зам смр ти или ка ко је ре као 
Ернст Јун гер (Ernst Ju en ger), по зна ти есте ти чар ра та – не ма 
ра та без фо то гра фи је. Ова ње го ва из ја ва од но си се на ком
пле мен тар ност ових ак тив но сти, ‘иста ин те ли ген ци ја чи је 
оруж је уни ште ња мо же ло ци ра ти не при ја те ља у се кун ду и 
у ме тар, на сто ји са чу ва ти исто риј ски до га ђај до нај сит ни јих 
по је ди но сти.’4 

4 Zontаg, S. (2005) Pri zo ri tu đeg strаdаnjа, Zаgreb: Algoritаm.
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Са вре ме ни ра то ви су по ста ли не са мо вој ноин ду струј
ски већ и у ве ли кој ме ри ме диј ски, на уч но тех но ло шки 
производ ко ји је на стао у све ту раз ме не тр жи шних вред но
сти ин фор ма ци ја и спек та кла. Да на шњи modus operandi ра
то ва ња је но ва тех но ло ги ја ра то ва ња и ра то ви се де ша ва ју 
по сред ством су ко бље них ме диј ских пред ста ва ко је до ла зе 
из разних кра је ва све та а ди стри бу и ра ју се по сред ством са
те ли та: Сиенен (CNN), Ал Џа зи ра (Aljaz ze ra), Си си ти ви 
(CCTV) и др.5

За да на шње ра то ве је Пол Ви ри лио, ми сли лац ра та и ка та
стр о фе6, по зи ва ју ћи се на ста ро ки не ску вој ну док три ну, у 
ин тер вјуу да том за Си те о ри (Cthe ory) ре као да се „ор га ни
зу ју на по љу пер цеп ци је” и да су са вре ме не рат не тра ге ди је 
„ме ди ја ти зо ва не кроз тех но ло ги ју”.7

Фе но мен Ви џи (Wееgее) и цр на хро ни ка

Ви џи је псе у до ним ко ји је ко ри стио Ар тур Фе лиг (Art hur 
Fel lig), аме рич ки фо то граф и фо то ре пор тер по знат по сво
јим на ту ра ли стич ким цр нобе лим улич ним фо то гра фи ја ма.

Ро дио се као Ушер Фе лиг (Us her Fel lig) у гра ду Зло цов у 
бли зи ни Лем бер га у та да шњој Ау строУгар ској (да на шњи 
Зо ло чив у бли зи ни Ла во ва у Укра ји ни). Го ди не 1909. је као 
де те еми гри рао у САД где му је име про ме ње но у Ар тур. 
Иа ко без фор мал ног обра зо ва ња, за по слио се у но ви на ма 
као фо то граф те је с вре ме ном сте као ре пу та ци ју јед ног од 
нај бр жих, али и нај та лен то ва ни јих фо то ре пор те ра 1930их 
и 1940их. Био је познат по фо то гра фи ја ма ме ста зло чи на и 
не сре ћа, као и про сти тут ки, пи ја на ца и дру гих об ли ка дру
штве не па то ло ги је на ули ца ма. Година 1960их је су ра ђи вао 
са Стен ли јем Кју бри ком (Stan ley Ku brick) на ње го вом фил
му Др. Стреј нџлав (Dr. Stran ge lo ve). Го ди не 1992. је по слу
жио као ин спи ра ци ја за фик тив ни лик Бер нзи ја (Bernzy), 
про та го ни сту фил ма Јав но око (The Pu blic Eye), ко га је ту
ма чио Џо Пе ши ( Јое Pe sci).

Ви џи је био тзв. не за ви сни фо то граф, али је нај че шће ра
дио за по ли ци ју или је из ве шта вао са ме ста зло чи на. Ак те ри 
ње го вих фо то гра фи ја су кан ди да ти за елек трич ну сто ли цу, 
про сти тут ке, ло по ви, кри ми нал ци сва ке вр сте, жр тве зло чи
на итд. То што је ра дио за по ли ци ју тре ба схва ти ти услов но; 
он је на и ме као фо то ре пор тер до ла зио на ме сто зло чи на го
то во исто вре ме но с по ли ци јом, по не кад и пре, јер је у свом 

5 Vuk sa no vić, D. (2012) Fi lo zo fi ja me di ja 2, Be o grad: Či go ja štam pa.
6 http://sta ri sajt.nspm.rs/De ba te/deb tem3pol vi ri lio1.htm , при ступ ма ја 2012.
7 http://www.cthe ory.net/ar tic les.aspx?id=132 при ступ ма ја 2012.
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ау то мо би лу имао по ста вље ну при слу шну ра дио ста ни цу, 
да нас по зна ти ју као Мо то ро ла. На ме сту до га ђа ја Ви џи је 
сни мао фо то гра фи је, бр зо их је раз ви јао у свом сту ди ју и 
про да вао ју тар њим ли сто ви ма. Ка да је 1945. године, на кон 
ду го го ди шњег пра ће ња цр не хро ни ке, об ја вио сво ју фо то
мо но гра фи ју Ого ље ни град с из бо ром дра ма тич них сце на 
сни мље них на ули ца ма Њу Jорка (New York), том мо но гра
фи јом за пра во је отво ре но јед но пот пу но но во по гла вље фо
то гра фи је, али и на чи на раз ми шља ња упра во о смр ти. Ре а
ли зам ње го вих фо то гра фи ја био је дру га чи јег ти па од све га 
што је до та да би ло у по ну ди на фо то граф ској сце ни. Ње го ва 
збир ка фо то гра фи ја Го ли град из 1945. године је по слу жи ла 
као ин спи ра ци ја за по лудо ку мен тар ни филм no ir под истим 
име ном из 1948. од но сно исто и ме ну ТВ се ри ју.

Мо же се ре ћи да је то био по че так но ве епо хе у раз во ју фо
то гра фи је, ко ја је тек мно го ка сни је ус пе ла да фор му ли ше 
сво ја естет ска по ла зи шта. Евро па је из тих по чет них про
це са би ла оправ да но ис кљу че на, али је ин ди рект но сво јим 
кул тур ним на сле ђем би ла при сут на у Аме ри ци и то пре ко 
оних љу ди ко ји су би ли по ве за ни с Ба у ха у сом.

Tоскани (Тоscani), спек такл и тр жи ште

Уме сто за кључ них раз ма тра ња, за ни мљи во је освр ну ти се 
на рад ита ли јан ског фо то гра фа То ска ни ја. То ска ни је сре
ди ном де ве де се тих био не при ко сно вен по сво јој стал ној 
ино ва тив но сти и при ме ни шок так ти ке при ли ком ра да на  
Бе не то но вим ре клам ним кам па ња ма. Ње го ва упо тре ба ове 
стра те ги је ве ро ват но је ве за на за чи ње ни цу да је упра во ње
гов отац био та бло ид ни но ви нар ко ји га је на у чио да  шок и 
скан дал до бро про да ју фо то гра фи ју. То ска ни је ово при ме
нио пре све га на мод ну фо то гра фи ју и та ко ути цао на цео 
жа нр (по гле да ти Di e sel и Chri stian Di or). То ком по след ње 
го ди не са рад ње са Бе не то ном, То ска ни је фо то граф ски об
ра дио те му осу ђе ни ка на смрт у по мод ној дво сми сле но сти 
ње му свој стве ној. То ска ни је по ку шао сво јим фо то гра фи ја
ма да из ра зи гну ша ње пре ма смрт ној ка зни и не би ли по кре
нуо пи та ња о не прав да ма у пра во су ђу. Де си ла се кон тра кам
па ња по бор ни ка по гу бље ња ме ђу ко ји ма се на шла и јед на 
по ро ди ца чи ји је син уби јен и све је ре зул то ва ло рас ки дом 
уго во ра из ме ђу роб не ку ће Сирс (Se ars) и Бе не то на на ште ту 
сто ти њак Бе не то но вих про дав ни ца. Ви си на опор ту ни тет ног 
тро шка Бе не то на би ла је су ви ше кри тич на те је то до ве ло до 
пре ки да са рад ње из ме ђу То ска ни ја и Бе не то на.” Овај при
мер ја сно из но си на ви де ло огра ни че ња  мар ке тин га и ње го
вог не из бе жног иде о ло шког по ло жа ја у свој ству под у пи ра
ча хе ге мо ни стич ких иде ја и иде а ла. Од ре ђе не те ме се мо гу 
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кори сти ти да би се уве ћао и улеп шао спек такл, али се о њи
ма не мо же озбиљ но рас пра вља ти. Кључ ни ин те рес мар ке
тинга је про фит. Лу ча но Бе не тон (Lu ci a no Be net ton) из ја вио 
је, на кон овог ин ци ден та, да ‘во ђе ње кам па ње ни је пред мет 
мог раз ма тра ња, ја сам пред у зет ник по стру ци’. 8
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DEATH – FROM TABOO TO POPULAR CULTURE

Abstract

From Roger Fenton’s 15second exposure to Instagram. The first war 
photographer took pictures of soldiers chatting at ease around trenches 
but avoided photographing death scenes. He wanted to show a less 
gruesome side of war. The famous Valley of the Shadow of Death, 
a photograph Fenton took during the Crimean War, represents more 
than an objective documentarist approach. There is no explicit death 
on this photograph, but it is in a way a portrait of death without the 
dead. Today, with Instagam app, we can upload death scenes to the web 
instantaneously, at the moment of exposure. The photographs of death 
we took in passing along the local road will immediately be uploaded 
to our FB profiles, Twitter, Foursquare, Tumblr, Flickr and Posterous. 
Hybrid forms of photo apps and social networks have made death scenes 
even less of a taboo by making them commonplace – a trend which had 
already started with the advent of digital photography. The first major 
change was introduction of a rolled photographic film by Kodak (“You 
press the button, we do the rest”). The phenomena which shed more 
light on the process of detabooing death and creating a phenomenon 
of popular culture include WEEGEE and other art photographers who 

build on their tradition.
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