
303

УниверзитетуметностиуБеограду,
Одсектеоријауметностиимедија,Београд

DOI10.5937/kultura1651303A
УДК7.01:341.485(=411.16)”1939/1945”

341.485(=411.216)”1939/1945”
316.7:159.953

оригиналаннучнирад

УЛОГАУМЕТНОСТИИ
ИСТОРИЈЕУ

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ
ХОЛОКАУСТА

Сажетак: На кон чу ве не Адор но ве ре че ни це: ,Пи са ти по е зи ју по сле 
Ау шви ца је вар вар ство, по ста вља се пи та ње да ли је етич ки пред
ста вља ти хо ло ка уст у умет но сти и ако је сте, на ко ји на чин је 
то мо гу ће учи ни ти. Дис курс хо ло ка у ста мо ти ви сао је и по кре нуо 
број не умет ни ке и кри ти ча ре на про ми шља ње и ди ску си ју о не раз
ја шње ним пи та њи ма ре пре зен та ци је хо ло ка у ста: Ко има пра во 
да по ку ша да пред ста ви хо ло ка уст? Ка ко тре ба пред ста вља ти 
хо ло ка уст и ка ко се мо же мо ба ви ти пи та њем од го вор но сти у по
сле рат ном све ту? По е зи ја, ри ту ал, му зи ка, филм, фо то гра фи ја, 
умет ност уоп ште, по ма жу нам да се се ти мо, под се ћа ју оне ко ји 
се ни су чак ни ро ди ли да мо ра ју да осе те пат њу ко ју су има ли сре
ће да из бег ну, не са мо за рад ода ва ња по ча сти жр тва ма, већ да би 
и са ми оста ли ху ма ни. У Ау шви цу су кул ту ра, на у ка, умет ност, 
про грес по ста ли на ка зне сли ке у огле да лу људ ског бив ство ва ња. 
Пи та ње ко је се стал но по ста вља пред на ма по сле Ау шви ца је: Да 
ли је Ау швиц крајвр ху нац на ше кул ту ре, или је пре крет ни ца ко ју 
још ни смо раз у ме ли? Да ли је мо гу ћа умет ност ко ја ће из ра зи ти 
исти ну о Ау шви цу? Ако хо ло ка уст озна ча ва исто риј ски пре о крет 
због при ме не екс трем ног на си ља ма сов ног уби ја ња, он да тај пре
о крет по ста вља пред ин ди ви ду ал но се ћа ње и ко лек тив но пам ће ње 
са свим но ве иза зо ве.

Кључнеречи: хо ло ка уст, тра у ма, се ћа ње, пам ће ње, умет ност, 
исто ри ја
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Увод

Рад се ба ви тре нут но вр ло ак ту ел ним пи та њем хо ло ка у ста, 
уло гом и од го вор но шћу исто ри ча ра и умет ни ка у ту ма че њу 
и ин тер пре та ци ји „Шое” (Sho ah)1, и пој ма ко лек тив не тра у
ме ге не рал но узев. У ра ду се ана ли зи ра ју са вре ме не те о ри је 
тра у ме, со циокон струк ти ви стич ке те о ри је пам ће ња, као и 
од нос ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног се ћа ња и пам ће ња. Те
за од ко је по ла зим је сте да умет ност хо ло ка у ста чу ва свест 
и не гу је успо ме ну на ци ви ли за циј ску тра у му ка ко се она ни
ка да ви ше не би по но ви ла. Сто га ћу кроз рад по сма тра ти 
и од го во ри ти на пи та ња о зна ча ју умет но сти хо ло ка у ста на 
да љи раз вој чо ве чан ства. Умет ност као по след ња од ступ
ни ца за ми шље ног от по ра вар ва ри зму пред ста вља пре но сни 
ме ха ни зам у про це су пам ће ња, раз от кри ва ња и ту ма че ња 
исто ри је хо ло ка у ста. Тра же ћи сми сао та мо где сми сла не ма, 
умет ност опо ми ње и др жи се ћа ње на хо ло ка уст жи вим. У 
том сми слу, спо знај ни ка рак тер умет но сти по ста је све до ком 
исти не, исти не ко ја не сме би ти за бо ра вље на и про ме ње на.

Ди стинк ци ја и ди фе рен ци ја ци ја пој мо ва  
пам ће ње/се ћа ње

И пам ће ње и се ћа ње су на чи ни кон цеп ту а ли за ци је вре ме на 
јер је вре ме не што што се је ди но не мо же вра ти ти. У пам ће
њу и се ћа њу про шлост ни је мр тва и у то ме ле же мо гућ но сти 
ма ни пу ла ци је. Се ћа ње се од но си на на шу ви зи ју про шло
сти и оно је увек ак ту ел на твор ба сми сла, не зна че ња. Чим 
се се ћа мо, ми ту ма чи мо. Се ћа ња не по сто је као за тво ре ни 
си сте ми, не го се у дру штве ној ре ал но сти увек до ти чу, по
ја ча ва ју, укр шта ју, мо ди фи ку ју, по лари зу ју с дру гим се ћа
њи ма и им пул си ма за бо ра ва.2 Кре ћу ћи се у по љу из ме ђу ак
тив но сти и па сив но сти, се ћа ња пре и на чу ју и ре кон стру и шу 
про шлост, она су не у хва тљи ва, ди на мич на и флек си бил на. 

1 Је вре ји ра ди је ко ри сте би блиј ски тер мин Шоа (האושה, Sho ah) ко ји зна чи 
не сре ћа, ка та стро фа, уни ште ње. Реч Хо ло ка уст из вор но је грч ка реч Хо
ло ка у стон, а са ста вље на је од хо лос (сав) и ка у стос (спа ли ти). У ан тич
кој Грч кој овај по јам озна ча вао је ре ли ги о зни об ред у ком се жи во ти ња 
ри ту ал но спа љи ва ла и, као жр тва, при но си ла бо гу. На ла тин ски се реч 
пре во ди са ho lo ca u stum, а пр ви пут се спо ми ње у хро ни ка ма Ро џе ра од 
Хо у де на (Ro ger of How den) и Ри чар да од Де ви зеа (Ric hard of De vi zes) из 
1190.го ди не ко ји из ве шта ва ју о ма са кри ма по чи ње ним над Је вре ји ма. 
Иа ко је ра ни је ова реч ко ри шће на за све ве ли ке ма са кре, од Дру гог свет
ског ра та тер мин хо ло ка уст од но си се ис кљу чи во на ге но цид над Је вре
ји ма у ком је жи во те из гу би ло ви ше од шест ми ли о на љу ди. Ипак, због 
увре дљи ве при ро де ре чи хо ло ка уст ко ја се ве зу је за ста ро грч ки па ган ски 
оби чај, Је вре ји ра ди је ко ри сте би блиј ски тер мин Шоа (האושה,Sho ah).

2 As smann, J. and Cza plic ka, J. (1995) Col lec ti ve Me mory and Cul tu ral Iden
tity, New Ger man Cri ti que, No.65, New Ger man Cri ti que: Cul tu ral Hi story/
Cul tu ral Stu di es (SpringSum mer 1995), p. 125133.
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Се ћа ња су под ло жна ути ца ји ма, а ми тре ба да раз у ме мо ка ко 
се об ли ку ју и ко их об ли ку је.3 Кул ту ра се ћа ња, од но сно по
ли ти ка кул ту ре се ћа ња је стра те ги ја, иде о ло шки кон структ 
ко ји од ре ђу је ко је про шло сти се се ћа мо и ка ко. За раз ли ку 
од се ћа ња ко је пред ста вља ак ти ви за ци ју на ин ди ви ду ал ној 
ба зи, пам ће ње је про цес скла ди ште ња и сор ти ра ња ин фор
ма ци ја и раз ли ку је се од пер цеп ци је и има ги на ци је. Фрој до
ва (Sig mund Freud) пси хо а на ли за за сни ва се на до ме ну пси
хо па то ло ги је пам ће ња. Пси хо а на ли за при том пред ста вља 
скуп стра те ги ја где се ма гло ви та, по ти сну та се ћа ња вра ћа ју 
у све сно и осве шће но. Кроз пси хо а на ли зу пре ко пам ће ња 
по ку ша ва мо да до пре мо до се ћа ња пу тем де дук ци је тра го
ва се ћа ња, слич но де ко ди ра њу зна ко ва бо ле сти и по ре ме ћа
ја. По ти сну то лич но се ћа ње је тра у ма – руп ту ра, или про
бој, ус по ста вља ње дис кон ти ну и те та док кул тур на тра у ма у 
исто риј ском сми слу озна ча ва руп ту ру у кул тур ној прак си. 
Зва нич но цен зу ри са ње про шло сти је ите ка ко до бро по зна
то и на ме ће пи та ња: „Мо гу ли гру пе, као што то чи не по је
дин ци, да по ти ску ју оно што је не у год но за пам ће ње? И ако 
могу, ка ко то чи не?”4

Фран цу ски со ци о лог Мо рис Ал бваш (Ma u ri ce Halb wach) 
1924. го ди не за по чи ње ис тра жи ва ње пам ће ња из ван би о
ло шког скло па, као кул тур ну чи ње ни цу. У дир ке мов ском 
окви ру Ал бваш је, за раз ли ку од Мар се ла Пру ста (Mar cel 
Pro ust) твр дио да се про шлост у пам ће њу не за др жа ва не го 
ре кон стру и ше, а на су прот Фрој ду и Јун гу (Carl Gu stav Jung), 
да пам ће ње ни је ре зул тат не све сног не го ме ђу људ ског оп
ште ња. Због то га хај дел бер шки егип то лог Јан Асман (Jan 
As smann) из ри чи то твди да је Ал бваш раз вио дру штве ну 
те о ри ју пам ће ња и учи нио је пр во ра зред ном ме ђу гран ском 
те мом. Ова оце на ни је пре те ра на упр кос то ме што по сто ји 
упа дљив вре мен ски јаз из ме ђу на стан ка Ал бва шо ве те о ри је 
и ње не ак ту е ли за ци је 1980их го ди на.5 

Ин ди ви ду ал но се ћа ње и  
ко лек тив но пам ће ње

Ин ди ви ду ал но се ћа ње мо же се пре ве сти у ко лек тив но пам
ће ње ко је до би ја пре но сив об лик. До ми нант на пер спек ти ва 
у ис тра жи ва њу пам ће ња да нас је ве за на за пи та ње о про шло
сти као кон струк ци ји ко ју љу ди раз ви ја ју пре ма по тре ба ма 

3 Berk, P. (1999) Isto ri ja kao druš tve no pam će nje, Reč: Ča so pis za knji žev nost 
i kul tu ru, i druš tve na pi ta nja br. 56, Be o grad: Ra dio B92, str. 85.

4 Исто, стр. 91.
5 Ku ljić, T. (2006) Kul tu ra se ća nja: te o rij ska ob jaš nje nja upo tre be proš lo sti, 

Be o grad: Či go ja, str. 38.
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и мо гућ но сти ма сво је ак ту ел не ствар но сти. Дру штво це па 
или хо мо ге ни зу је пам ће ње по је ди на ца, а пр ву си стем ску 
дез ин те гра ци ју ко лек тив ног пам ће ња и ње го ву фраг мен ти
за ци ју под ста као је ка пи та ли зам ра сло ја ва њем дру штва на 
низ гру па у ко је су по је дин ци укло пље ни. Ал бваш је ис та
као ви ше стру кост дру штве них вре ме на ко ја са по сто је јер их 
ства ра ју раз не гру пе: ре ли ги ја, кла са, по ро ди ца, ге не ра ци
ја.6 По је ди нац не гу је ону сли ку про шло сти ко ју му на ме ће 
гру па. Сли ка про шло сти ту ма чи се из пер спек ти ве кон крет
ног груп ног окви ра, али и спрем но сти да се од ре ђе на сли ка 
при хва ти. Пам ће ње пре крет нич ких де ша ва ња као на при мер 
Дру гог свет ског ра та не мо же се ту ма чи ти ван скло па по
сле рат ног раз во ја на кон 1945. го ди не ко ји је био раз ли чит у 
ра зним сре ди на ма. Слу жбе но, при ват но и лич но се ћа ње на 
фа ши зам за ви се од скло па осми шља ва ња ан ти фа ши зма, од
но сно од ин те ре са гру пе. Пр ви за да так исто ри је пам ће ња је 
исто ри за ци ја пам ће ња. Тек ка да се ја сно рас по зна ју мо ти ви 
ре кон струк ци је про шло сти, мо же се при ћи ње ној објек тив
ној оце ни. Кра јем 20. ве ка Ал бва шо ву те о ри ју нај ви ше су 
раз ви ли не мач ки егип то лог Асман и фран цу ски исто ри чар 
Пјер Но ра (Pi er re No ra). Пам ће ње ни је са мо са др жај не го 
и де лат ност ре про ду ко ва ња ра ни јих до жи вља ја. То је се
ћа ње са о бра же но но вим окол но сти ма. Успо ме на се ства ра 
на се ћа њу, она ре про ду ку је и ме ња се ћа ња. По Ал бва шу, 
успо ме на је уну тра шњи про стор ко ји се ши ри у про це су 
со ци ја ли за ци је. Про стор је скуп сим бо лич ких и вер бал них 
кон вен ци ја. Се ћа мо се са мо оно га че му у са да шњо сти мо
же мо ство ри ти оквир. Успо ме на се раз ли ку је од тра ди ци је 
и исто риј ске све сти. Тра ди ци ја је об ли ко ва ње се ћа ња. Тек 
та мо где про шлост ви ше не под се ћа, или се не жи ви, по чи ње 
исто ри ја. Ал бва шо ва те о ри ја је у сре ди шту по сле хлад но ра
тов ске со ци о ло ги је са зна ња. Док је у хлад ном ра ту кри ти ка 
иде о ло ги је би ла не за о би ла зан при ступ со ци о ло ги је са зна
ња, Ал бваш је ожи вљен и сто га што је код ње га овај при ступ 
не у тра ли зо ван или све ден на нај ма њу ме ру. У пр ви план је 
из би ло ис тра жи ва ње дру штве не усло вље но сти сли ке о про
шло сти, а не то ли ко ње на упо тре ба у свр хе вла да ња. Прем да 
по ла зи од слич них пре ми са, кла сич на кри ти ка иде о ло ги је, 
ко јој при па да и марк си стич ки пра вац, не пи та се то ли ко о 
раз ли чи тој груп ној усло вље но сти, већ пре све га о оној ко ја 
је у слу жби вла да ња и под вла шћи ва ња. Слом иде о ло ги зо
ва не сли ке исто ри је с обе стра не гво зде не за ве се за ме ни
ла је но ва оп сед ну тост пам ће њем кра јем 20. ве ка; с јед не 
стра не не ста нак ау то ри тар ног пам ће ња, а с дру ге оп се си ја 

6 Al bvaš, M. (1999) Ko lek tiv no i isto rij sko pam će nje, Reč: Ča so pis za knji žev
nost i kul tu ru, i druš tve na pi ta nja, br. 56, Be o grad: Ra dio B92, str. 64.
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пам ћењем, епи де ми ја ко ме мо ра ци ја и тра га ња за по ре клом, 
по тре ба за иден ти те том.

По сле хлад но ра тов ску си ту а ци ју ка рак те ри ше ства ра ње над
те ри то ри јал ног гло бал ног пам ће ња у ком се ма њи не бо ре за 
вла сти то пам ће ње по ти ску ју ћи ау то ри тар но пам ће ње до ми
нант не кул ту ре, екс пан зи ја ра зно ли ких груп них пам ће ња, 
де мо кра ти за ци ја и де на ци о на ли за ци ја и но ви об лик по ли
ти за ци је пам ће ња. Дир ке мов ски со ци о ло ги зам је тек на кон 
сло ма хлад ног ра та ство рио ал тер на ти ву с јед не стра не ран
ке ов ском исто ри зму, а с дру ге со ци јал ној исто ри ји и марк
си зму. То што је ши ре при хва та ње те о ри је о ко лек тив ном 
пам ће њу ре ла ти ви са ло кла сич но схва та ње објек тив но сти 
исто риј ског са зна ња, сва ка ко ни је ре зул тат уну тар на уч ног 
са зре ва ња. Ути сак је да се не мач ка исто ри о гра фи ја овом 
про це су и да нас ви ше опи ре од фран цу ске. Од уну тар на уч
них чи ни ла ца Ал бва шо ва те о ри ја је иза бра на као нај при
клад ни ји оквир кон струк ти ви стич ке исто ри о гра фи је и со
ци о ло ги је са зна ња. Ни је се про ме ни ла са мо сли ка исто ри је, 
не го и пам ће ња. Кул тур но пам ће ње је по ста ло ак ту ел но.7 У 
раз ли чи тој ме ри кон струк ти ви стич ки мо ди фи ко ва но дир ке
мов ство осна жи ло је исто риј ски ре ла ти ви зам и ак ти ви стич
ко по и ма ње ко лек тив ног пам ће ња. У ’посттра у мат ском 
ве ку’, у ко јем се да нас на ла зи мо, прак са се ћа ња и те о ри ја 
се ћа ња те сно су ис пре пле те не. Ми та ко ре ћи по сма тра мо се
бе док се се ћа мо. Ин ди ви ду ал но и ко лек тив но се ћа ње све 
се ма ње схва та ју као спон та ни, при род ни или са кро санкт ни 
чи но ви, а све ви ше као со ци јал не и кул тур не кон струк ци је, 
ко је се вре ме ном ме ња ју и има ју вла сти ту исто ри ју.8 

Уло га исто ри је у  
ре пре зен та ци ји хо ло ка у ста

Још од вре ме на кла сич не ан ти ке до ре не сан се, зна чај све га 
че га чо век же ли да се се ћа по ве зи ван је са упе ча тљи вим сли
ка ма (Art of me mory). Пре тра жу ју ћи шо кант на све до чан ства 
пре жи ве лих, ви зу ел не сли ке, број ну до ку мен та ци ју, исто ри
ча ри су има ли за да так да по но во пре и спи та ју не мач ку исто
ри ју 20. ве ка. Тра же ћи сми сао до га ђа ја ко ји су до ве ли до 
ра та, же ле ли су да про ду бе раз у ме ва ње њи хо вог ши рег по
ли тич ког и ху ма ни тар ног кон тек ста и да пред ло же те о ри је 
о то ме за што је исто ри ја оста ла не ра зот кри вена. Истори ја 

7 Ni et ham mer, L. (2000) Kol lek ti ve Identität: He i mlic he Qel len ei ner un he i
mlic hen Kon junk tur, Re in bek bei Ham burg: Ro wohlt Taschen buch Ver lag,  
p. 363.

8 As smann, A. (2011) Cul tu ral me mory and early ci vi li za tion: wri ting, re mem
bran ce, and po li ti cal ima gi na tion, New York: Cam brid ge Uni ver sity Press, 
p. 404.
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би, по Бер ко вим (Pe ter Bur ke) ре чи ма, тре ба ло да бу де „под
сетник”, чу вар се ћа ња на јав не до га ђа је ко ји се за пи су ју да 
би се про сла ви ли њи хо ви ак те ри, а и за рад по том ства, ко је 
тре ба да учи на њи хо вом при ме ру.9 Пре ма ре чи ма те о ре ти
ча ра хо ло ка у ста Са у ла Фри длен де ра (Saul Fri e dlan der), иза
зо ви са ко ји ма се су сре ће исто ри чар хо ло ка у ста укљу чу ју 
објек тив ност, упро шћа ва ње про шло сти и пре ва зи ла же ње 
ди хо то ми је из ме ђу не до ку чи ве ап страк ци је ми ли о на мр твих 
и лич не тра ге ди је жи во та и смр ти за вре ме ма сов них ис тре
бље ња то ком хо ло ка у ста.10 Го во ре ћи о емо ци о нал ном иза зо
ву, ово ис тра жи ва ње по ка зу је, ка ко је на пи сао Фри длен дер:

,,Нај ве ћи про блем за исто ри ча ра Шоа, ка да је су о чен са од
је ци ма тра у ма тич не про шло сти, је сте да за др жи од ре ђе ни 
сте пен рав но те же из ме ђу емо ци ја ко је се из но ва про би ја ју 
у “за штит ни штит”. У ства ри, сва ки ефе кат дис тан ци ра
ња или ин те лек ту ал ног ра да на Шои је не из бе жан и нео
п хо дан, а по нов на по ја ва ја ког емо тив ног ути ца ја је че сто 
непредвиди ва и нео п ход на.”11 

На при мер, рад исто ри ча ра у окви ру му зе ја хо ло ка у ста да је 
им при ли ку да тра га ју за рав но те жом. Хо ло ка уст ар хи ви и 
му зе ји по сто је ши ром све та да би обра зо ва ли љу де о про
шло сти ко ја ни ка да не сме би ти за бо ра вље на ни по ре че на. 
Ме ста по пут европ ских је вреј ских ге та у Пра гу, Те ре зи ну, 
Вар ша ви и кон цен тра ци о ни ло го ри смр ти у Ау шви цу, Бер
ген Бел зе ну, Да хау,12 да нас по сто је као му зе ји ко ји слу же као 
спо мен обе леж ја од исто риј ског зна ча ја.13 Де лом, му зе ји на
сто је да пред ста ве исто ри ју ко лек тив них и ин ди ви ду ал них 

9 Berk, P. (1999) Isto ri ja kao druš tve no pam će nje, Reč: Ča so pis za knji žev nost 
i kul tu ru, i druš tve na pi ta nja, br. 56, Be o grad: Ra dio B92, str. 83.

10 Fri e dlan der, S. (2000) Fa cing the Sho ah: Me mory and Hi story, Hu ma nity at 
the Li mit: The Im pact of the Ho lo ca ust Ex pe ri en ce on Jews and Chri sti ans, 
ed. Sig ner, M. A. Blo o ming ton and In di a na po lis: In di a na Uni ver sity Press,  
p. 10.

11 Исто.
12 Од 1933. до 1936. године на ци стич ки кон цен тра ци о ни ло го ри (Konzen

tra ti on sla ger) ко ри шће ни су углав ном за по ли тич ке за тво ре ни ке. Од 
1936. до 1942. и оста ли за тво ре ни ци су сла ти та мо и екс пло а ти са ни као 
рад на сна га. Време од 1942. до 1945. су нај го ре го ди не у ло го ру, го ди не 
смр ти, бо ле сти, гла до ва ња, пре тр па но сти и не хи ги јен ских усло ва. Ло
го ри смр ти ни су ви ше рад ни ло го ри већ цен три за си сте мат ско уби ја ње 
као део Хи тле ро вог ко нач ног ре ше ња. Ау швиц, на стао 1940. го ди не, са
сто јао се из ло го ра смр ти Бир ке нау (Ау швиц II), као и Бу на (Ау швиц III) 
и дру гих де ло ва ло го ра.

13 Хи тлер је та ко ђе имао пла но ве за му зеј у Пра гу „по све ћен ис тре бље ну 
Је вре ја”. Сре ћом, са ве знич ке тру пе су по бе ди ле Не мач ку и оне мо гу ћи ле 
оства ре ње ње го вих пла но ва. Ви дети: La Ca pra, D. (1994) Re pre sen ting the 
Ho lo ca ust: Hi story, The ory, and Tra u ma, It ha ca and Lon don: Cor nell Uni
ver sity Press, p. 210.
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суд би на. У му зе ју Ау швицБир ке нау по се ти о ци су су о че ни 
са екра ни ма пред ме та ко ји су не ка да при па да ли ми ли о ни
ма љу ди ко ји су та мо на стра да ли. Ако не ко од лу чи да по
се ти та кво ме сто, мо же оче ки ва ти да ће би ти пре пла вљен 
моћним екс по на ти ма ко ји све до че у име стра шних зло чи на. 

Умет ност као пре но сни  
ме ха ни зам пам ће ња

По пут исто ри ча ра, умет ни ци ко ји тра же раз у ме ва ње и зна
че ње у тра у ма тич ним до га ђа ји ма, кре и ра ју ра до ве ка ко би 
та кви до га ђа ји оста ли за пам ће ни. Иа ко су и исто ри чар и 
умет ник мо ти ви са ни сна жним осе ћа јем од го вор но сти да 
по све до че та квом људ ском зло де лу, иза зов за умет ни ка је да 
у естет ски оквир умет нич ког де ла угра ди емо тив ну исти
ну у ком би на ци ји са чи ње ни ца ма до га ђа ја. Те о дор Адо р но 
(The o dor Ado r no), је дан од нај ве ћих фи ло зо фа и есте ти ча ра 
му зи ке 20. ве ка ка же ка ко су на ци стич ке пар ти је уни шти
ле мно ге умет ни ке и ин те лек ту ал це и ста ви ле све кул тур не 
ак тив но сти у слу жбу то та ли тар ног си сте ма. Го ди не 1949. 
Адо р но је на пи сао: ,,Пи са ти по е зи ју по сле Ау шви ца је ва р
вар ство”14 и кри ти ко вао Шен бер го ву ком по зи ци ју A Sur vi vor 
from War saw, оп. 46 (1947) за су ви ше ди рект но су о ча ва ње 
са те мом. Адор но ва на кнад на симп то ма то ло ги ја пре по зна је 
и сам тај ис каз као са мо свест за сто ја, као са зна ње ко је је и 
са мо на гри же но оним раз ло гом због ко га је по ста ло не у ме
сно пи са ти пе сме. Пе сме су ту дру го име за тво ре ви не ду ха, 
а не за еснаф ску ра бо ту, ко ја би на бит но дру га чи ји, па чак 
и „екла тант ни ји” на чин од сво је са бра ће по ро ду, му зи ке на 
при мер, за па да ла у не во ље и тр пе ла ис ку ше ња јед ног тра
гич ног исто риј ског де ша ва ња.15 Али се дам на ест го ди на ка
сни је, 1966. го ди не, Адор но је про ме нио ми шље ње и на пи
сао: ,,Трај на пат ња има исто то ли ко пра ва на из раз као што 
онај ко га му че мо ра да ври шти; сто га је мо жда би ла по гре
шна (мо ја тврдња) да се по сле Ау шви ца пе сме ви ше не мо гу 
пи са ти.”16 Не ке од ње го вих ко нач них из ја ва на те му ства ра
ња умет но сти на кон ге но ци да по др жа ле су уло гу умет но сти: 
,,Ме ђу тим, иа ко сла ба и оп ту жи ва на, умет ност оста је јед на 
од по след њих та ча ка за ми шље ног от по ра вар ва ри зму”.17 
Адо р но је, та ко ђе, ре као да умет ност по сле хо локау ста ви ше 

14 Ado r no, T. Cul tu ral Cri ti cism and So ci ety, in: Pri smus, eds. We ber, S. and S. 
(1981) Cam brid ge, MA: The MIT Press, p. 34.

15 Kr stić, P. (2006) Kri tič ka te o ri ja i ho lo ka ust, Fi lo zo fi ja i druš tvo, 1:3777, 
Be o grad: In sti tut za fi lo zo fi ju i druš tve nu te o ri ju, str. 43.

16 Ray, G. (2005) From Auschwitz to Hi ros hi ma to Sep tem ber 11, New York: 
Pal gra ve, p. 66.

17 Исто, стр. 130.
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ни ка да не ће би ти иста. Сто га је охра брио умет ни ке и дру ге 
љу де да са ве сно чу ва ју и не гу ју се ћа ње и свест о жр тва ма 
хо ло ка у ста. Пам ће ње ко је се, ре ци мо, од сли ка ва у ме мо ри
јал ним ком по зи ци ја ма са вре ме них ком по зи то ра ко ји су и са
ми би ли жр тве хо ло ка у ста мо же се по сма тра ти дво стру ко, са 
аспек та лич ног се ћа ња и ко лек тив ног се ћа ња. 

За вре ме и на кон Дру гог свет ског ра та број ни ком по зи то
ри по пут Пен де рец ког (Krzysztof Pen de rec ki), Шен бер га 
(Arnold Scho en berg), Рут Фа зал (Ruth Fa zal) и дру гих, пи
са ли су по ли тич ки ан га жо ва на де ла као од го вор на прет ње 
фа ши зма. За хва љу ју ћи екс пре сив но сти ко ју му зич ка ком
по зи ци ја као фор ма но си и број ним му зич ким еле мен ти ма 
упо тре бље ним у слу жби до ча ра ва ња ме ста, вре ме на и емо
ци ја, му зи ка је, по ред дру гих умет но сти, иде а лан ме ди јум за 
при каз пам ће ња Шое. Чу ве ни ора то ри јум Пен де рец ког Di es 
Irae (по знат и као Ау швиц Ора то ри јум), на стао у дру гој фа
зи ње го вог ства ра ла штва (19621974) пред ста вља јед ну од 
нај зна чај ни јих ме мо ри јал них ком по зи ци ја на ста лих у знак 
се ћа ња на хо ло ка уст. Пр ви пут су Кра ков ска фил хар мо ни ја 
и хор из ве ли ком по зи ци ју 6. апри ла 1967. го ди не на отва
ра њу спо мен обе леж ја жр тва ма фа ши зма у Ау шви цуБир
ке нау. Пен де рец ки је ро ђен у Пољ ској, не да ле ко од Ау шви
ца и имао је са мо шест го ди на ка да су Нем ци 1939. го ди не 
на па ли Пољ ску. Као вр ло млад био је су о чен са стра хом и 
тур бу лент ним до га ђа ји ма ко је су за де си ле ње го ву зе мљу. 
Опи су ју ћи ње го во де тињ ство му зи ко лог Вол фрам Швин
гер (Wol fram Schwin ger) је на пи сао: ,,Са про зо ра сво је ку ће, 
скри вен иза за ве се, гле да ју ћи и слу ша ју ћи Је вре је ко је су од
во ди ли ни је мо гао да им по мог не”.18 Ме ђу тим, иа ко не мо ћан 
у том тре нут ку, та сли ка, ду бо ко уре за на у ње го во се ћа ње, 
об ли ко ва ла је ка сни је из ра зи то ин тен зив ну пар ти ту ру, пу ну 
емо тив ног на бо ја. Ком по зи тор је свој ора то ри јум Di es Irae 
опи сао као ,,ве о ма моћ но и дра ма тич но му зич ко при зи ва ње 
хо ро ра, пат ње, бо ла и људ ске из о па че но сти ко је су на ци сти 
на не ли сво јим жр тва ма”.19 Као што је Адор но схва тио, љу
ди че сто кроз умет ност тра же сми сао ван ред них окол но сти. 
Мно га ис тра жи ва ња хо ло ка у ста о уло зи му зи ке на ста ле у 
кон цен тра ци о ним ло го ри ма и ге ти ма, или у по сле рат ном 
пе ри о ду, фо ку си ра ју се на ком плек сним со ци о ло шким, пси
хо ло шким и по ли тич ким ис тра жи ва њи ма. Ка ко умет ност 
бу ди емо ци је и вра ћа се ћа ња на пре жи вље ну тра у му, пи та ња 
су ко ји ма ћу се ба ви ти у да љем то ку ра да.

18 Schwin ger, W. (1989) Krzysztof Pen de rec ki: His Li fe and Work, Lon don: 
Schott & Co. Ltd, p.16.

19 Pen de rec ki, K. (1998) Labyrinth of Ti me: Fi ve Ad dres ses for the End of the 
Mil le ni um, Cha pel Hill: Hin shaw Mu sic, Inc, p. 95.
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Од нос умет но сти и  
са вре ме них те о ри ја тра у ме

По јам тра у ме је у по след ње две де це ни је за ин те ре со вао 
број не књи жев не и кул ту рал не те о ре ти ча ре. Је дан од пре о
вла ђу ју ћих пра ва ца про у ча ва ња тра у ме ис ти че као основ ни 
еле мент ње ну нео по зи ву не при ка зи вост ко ја из ми че сва кој 
ин тер пре та ци ји. Уз ова кву кон цеп ци ју, је дан број те о ре ти
ча ра је тра у ми до де лио по ло жај пре лом ног до га ђа ја не ке 
кул ту ре. Те о ре ти ча ри по пут Фа ре ла (Kirby Fa rell), Бер ге ра 
(Ja mes Ber ger) и Ба е ра (Ul rich Ba er) па жљи во одва ја ју кли
нич ке и те ра пе ут ске аспек те тра у ма од им пе ра ти ва ње не ре
пре зен та ци је и ин тер пре та ци је не би ли на тај на чин на гла
си ли да је по је ди нач на тра у ма пре све га укљу че на у на чи не 
ко ји ма се при ка зу је у не ком дру штву. Та ко ин тер пре та ци ја и 
ре пре зен та ци ја, као дру штве ни сим бо лич ки чи но ви, по но во 
по ста ју ва жни аспек ти раз у ме ва ња тра у ме. 

По ла зе ћи од те иде је, аме рич ки кул ту рал ни те о ре ти чар Кир
би Фа рел ка же да по вре да (ра на) зах те ва ин тер пре та ци ју, 
ко ри сте ћи при том из раз in jury ка ко би на гла сио ис пре пле
те ност пси хо фи зич ког бо ла с на но ше њем не прав де у прав
ном сми слу.20 Пре ма Фа ре лу, тра у ма је кли нич ки кон цепт 
ко ји се од но си на ис ку ство по вре де/ра не/оште ће ња (in jury) 
и кул ту рал ни троп ко ји фор ми ра ту ма че ње као на чин но ше
ња с тра у мом кроз про цес ње не сим бо лич ке ин тер пре та ци
је. По јам тра у ме, пре ма Фа ре лу, не огра ни ча ва се на ње не 
кли нич ке аспек те, већ њи ма овла да ва та ко што се до де љу је 
по ло жај фи гу ре (тра у ма као кул ту рал ни троп) не че му што 
се оти ма би ло ка квој фи гу ра ци ји (тра у ма као кли нич ки кон
цепт). Ти ме тра у мат ски до жи вљај услед свог пре о бра жа ја 
у фи гу ру по ста је са став ни део по је ди нач ног пси хич ког или 
ко лективног дру штве ног ме ха ни зма ко ји по тре са. 

Пре ма Бер ге ру, кул ту ра на тра у му од го ва ра та ко што је за о
де ва у лик апо ка лип се ка ко би се мо гао при хва ти ти не под
но шљи ви ужас исто риј ског до га ђа ја, ко ји се пак у апо ка лип
тич ном сми слу из тра ге ди је пре тва ра у ес ха тон. Ти ме тра у ма 
као апо ка лип тич ноес ха то ло шки до га ђај у сво јој ра зор ној 
би ти са др жи и крај и об но ву све та. До га ђај ко ји се не укла
па у за ми сао о кон ти ну и те ту исто ри је не мо же се об ја сни
ти ни чим до та да по зна тим па се про гла ша ва гра нич ним јер 
пре ла ма исто ри ју на вре ме пре и вре ме по сле ње. Ме ђу тим, 
Бер гер твр ди да се исто ри ја не за ми шља са мо из апо ка лип
тич ке пер спек ти ве не из бе жно сти тра у мат ског до га ђа ја, већ 

20 Far rell, K. (1998) Posttra u ma tic Cul tu re, In jury and In ter pre ta tion in the 
Ni ne ti es, Bal ti mo re: The Johns Hop kins Uni ver sity Press, p. 7.
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и из пер спек ти ве да се он мо гао из бе ћи, да ни је био ну жан. 
Апо ка лип са из на кнад не пер спек ти ве ту ма чи до га ђа је ко ји 
су прет хо ди ли кра ју, ко ји су на ја ви ли крај, а чи ји зна ко ви 
ни су би ли пре по зна ти. По ста по ка лип са узи ма те на вод не 
на го ве шта је као при ли ке у ко ји ма се мо гла из бе ћи тра у ма. 
Као што је био слу чај и са Фа ре ло вом пост тра у мат ском кул
ту ром, та ко и Бер ге ро ва кон цеп ци ја по ста по ка лип се под ра
зу ме ва пре о бра жај тра у ме у оп шти оквир ко ји омо гу ћа ва и 
по кре ће ње ну ин тер пре та ци ју.

Ба ер по ка зу је да ни је ви ше тра у ма оно што се оти ма ре пре
зен та ци ји, већ се, на про тив, упра во ње на ре пре зен та ци ја не 
укла па у ин тер пре та тив ни оквир ту ма ча. Фо то гра фи је тра у
ме пре ма Ба е ру на во де оно га ко гле да да про жи ви до га ђа је 
ко ји се не по кла па ју са це ли ном ко јој при па да њи хо ва тач
ка гле ди шта. Гле да лац осве шћу је ау то ма ти зо ва ну скло ност 
пре ма при дру жи ва њу при зо ра ве ћим це ли на ма из ко јих се 
об ли ку је сми сао. Сто га на спрам исто ри је као кон ти ну и ра
ног про то ка вре ме на, фо то гра фи ја пред ста вља исто ри ју дис
кон ти ну и ра них, из не над них и нео че ки ва них до га ђа ја. Ба ер 
у на пу шта њу на ра тив ног мо де ла вре ме на на ла зи етич ки по
тен ци јал, јер фо то гра фи ја гле да о ца из ла же по гле ду дру гог 
ко ји не жи ви у си гур но сти кон ти ну и ра них и ка у зал них се
квен ци. Он сто га фо то гра фи ји при да је по тен ци јал ре пре зен
та ци је исто риј ске тра у ме: ,,Фо то гра фи ја мо же са чу ва ти ге
лер тра у мат ског вре ме на”.21 Пре ма Ба е ру ре пре зен та циј ски 
по тен ци јал фо то гра фи је ле жи у то ме што гле да о ца су о ча ва 
с до жи вља јем ко ји не мо же по ста ти део ње го вог ис ку ства. 
Ме ђу тим, на тај на чин фо то гра фи ја и са мог гле да о ца из ла
же на си љу. Пр во, Ба ер по вла чи па ра ле лу из ме ђу струк ту ре 
тра у ме и тех но ло ги је фо то гра фи са ња. До га ђај ко ји је по ве
зан с тра у мом ни је про ра ђен у тре нут ку кад се до го дио, он 
на кнад но оп се да жр тву. Али та ква фо то гра фи ја са да мо же 
би ло ког гле да о ца да под врг не уз не ми ру ју ћем до жи вља ју и 
из ло жи га тра у мат ском деј ству до га ђа ја с ко јим ни је био у 
до ди ру. Дру го, тра у ма за у ста вља уо би ча је ни пси хич ки про
цес бло ки ра ју ћи пре ба ци ва ње до жи вља ја у се ћа ње. Ба е ро ва 
је те за да и фо то гра фи ја рас по ла же аспек ти ма осо бе, ста ња, 
до га ђа ја или пред ме та ко ји су из ма кли све сној пер цеп ци ји 
у чи ну фо то гра фи са ња те не при па да ју се ћа њу. Као што се 
тра у мат ски до га ђај от кри ва на кнад но, та ко и не га тив фо то
гра фи је чу ва оне аспек те свог пред ме та ко ји су ви дљи ви тек 
ка сни јим по сма тра њем фо то гра фи је.

21 Ba er, U. (2002) Spec tral evi den ce: The Pho to graphy of Tra u ma, Cam brid ge: 
The MIT Press, p. 7.
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Фа рел, Бер гер и Ба ер за го ва ра ју на до ме шта ње не мо гућ но
сти за сту па ња тра у ма као не сво ди вог ис ку ства жр тве кроз 
ре пре зен та циј ско на си ље ко ме се из ла же по сма трач. Бу ду
ћи да је тра у ма дру гог не при ка зи ва, ре пре зен та ци ја ви ше не 
при ка зу је тра у му не го рас цеп из ме ђу по сма тра ча и жр тве.22 
Сто га се кон цеп ци је пост тра у мат ске и по ста по ка лип тич ке 
кул ту ре, те фо то гра фи је као ме ха ни зма овла да ва ња тра у мом 
те ме ље на тран сфор ма ци ји тра у ме у кул ту рал ни троп. Овај 
троп ЛаKапра (Do mi nick La Ca pra)23 на зи ва кул ту ром ра не 
(wo und cul tu re) ко ја под ра зу ме ва да је ,,сва ко на не ки на чин 
жр тва”.24

Кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка, Фројд је пи сао о те о ри ји тра
у ме у сво јим де ли ма Re mem be ring, Re pe a ting and Wor king
Thro ugh25, Mo ur ning and Me lan cho lia26 и Beyond the Ple a su re 
Prin ci ple27. У овим де ли ма Фројд је ис та као зна чај ра да кроз 
тра у му, ко ји до зво ља ва су бјек ту да при хва ти од ре ђе не по ти
сну те са др жа је и осло бо ди се ме ха ни зма ком пул зив ног по
на вља ња. Умет ност, та ко, не ства ра сту а ци ју ко ја гле да о ца 
нео д бра њи во пре пла вљу је тра у мат ским до жи вља ји ма, ни ти 
пак мо же ство ри ти од бра ну про тив њих раз ви ја ју ћи стреп
њу ко ја до во ди у ста ње при прав но сти. Па ипак ако се раз
мо тре ни јан се ко је, пре ма Фрој ду, од лу чу ју ће де ле страх и 
стреп њу, мо гу се уо чи ти слич но сти из ме ђу тра у мат ске не у
ро зе и умет но сти. Док стреп ња са др жи ди мен зи ју ,,оче ки ва
ња опа сно сти и при пре ма ња на опа сност, чак и ка да она ни је 
по зна та”28, страх се од но си на ,,ста ње у ко је чо век до спе ва 
кад се на ђе у опа сно сти на ко ју ни је био при пре мљен, при 
че му на гла сак ле жи на мо мен ту из не на ђе ња.29

Умет ност са стреп њом де ли не по зна тост до га ђа ја, али се 
од ње раз ли ку је по то ме што у умет но сти из о ста је при
пре мље ност на та кав до га ђај. Дру гим ре чи ма, умет ност са 
тра у мом де ли из не над ност и нео че ки ва ност, шок до га ђа ја. 

22 Ca ruth, C. (1996) Un cla i med Ex pe ri en ce: Tra u ma, Nar ra ti ve and Hi story, 
Bal ti mo re: The John Hop kins Uni ver sity Press.

23 La Ca pra, D. (2001) Wri ting Hi story, Wri ting Tra u ma, Bal ti mo re: John 
Hopkins Uni ver sity Press

24 Исто, стр. 77.
25 Freud, S. Re mem be ring, Re pe a ting and Wor kingThro ugh, Mo ur ning and 

Me lan cho lia, Beyond the Ple a su re Prin ci ple, The Stan dard Edi tion of the 
Com ple te Psycho lo gi cal Works of Sig mund Freud: vols. 12, 14, and 18, 
Transla ted by Strac hney, J. (1953), Lon don: Ho garth Press, p. 74.

26 Исто.
27 Исто.
28 Freud, S. (1920/1986) S onu stra nu na če la ugo de, Bu duć nost jed ne ilu zi je, 

Za greb: Na pri jed, str. 140.
29 Исто.
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Ка ко Фројд на кра ју за кљу чу је: ,,Но во ће увек би ти услов 
ужит ка”. Али, та не при пре мље ност на шок не узро ку је бо
лест и не до во ди у ста ње стреп ње, не го, на про тив, ути ске 
у ко ји ма гле да лац” (…) чак вр хун ски мо же ужи ва ти”. Иа ко 
умет ност исто вре ме но са др жи и ди мен зи ју при пре мље но
сти и ди мен зи ју из не на ђе ња, она се не мо же из јед на чи ти ни 
са стреп њом, ни са стра хом.30 

Као што пси хо а на ли ти чар жр тву је сво ју дис тан ци ра ност и 
не у пле те ност на ко ји ма за сни ва ин тер пре та ци ју у име вла
сти то сти и је дин стве но сти бо ле сни ко вог ис ку ства, та ко и 
умет ност ко ја омо гу ћа ва ужи так у шо ку не мо же за сту па
ти ау тен тич ност тра у мат ског до жи вља ја. Оно што не до ста
је умет но сти у при ка зу тра у ме је то што она не ве зу је (не 
ства ра пси хич ку фик си ра ност) за до жи вљај ко ји при ка зу је, 
ма ка ко он био бо лан. Ме ђу тим, ни је ли упра во та не по но
вљи вост и је дин стве ност ис ку ства тра у ме оно што она де ли 
с умет но шћу? Не при да је ли Фројд тра у ми кроз обе леж ја 
је дин стве но сти за пра во ка рак тер умет нич ког де ла? Тра у ма 
се не мо же до жи ве ти кроз по на вља ње, већ са мо ако се очу
ва њен не по но вљив ка рак тер; као што и умет ност до во ди 
у ста ње не по но вљи вог до жи вља ја. Ако умет ност омо гу ћа
ва „вр хун ски” ужи так у стра вич ним до га ђа ји ма, та да гле
да лац за те до га ђа је ни на ко ји на чин ни је емо тив но ве зан. 
Уме сто ра зор ног фик си ра ња за до жи вљај, гле да лац ужи ва 
у ње му. Уме сто да га за пре па сти нео че ки ва ност не ког рас
пле та, гле да лац ужи ва у чи ње ни ци да је био из не на ђен и да 
су се до га ђа ји раз ви ја ли ми мо ње го вих оче ки ва ња. Упра во 
та из ба че ност из оче ки ва ног га ран ту је спо знај ни увид умет
но сти. Гле да о ци се за при ка за не до га ђа је ве зу ју са мо док су 
они но ви, а но ви су са мо при ли ком њи хо вог пр вог из во ђе ња. 
Ако се умет ност од тра у ме раз ли ку је по то ме што под сти
че ужи ва ње у бол ним до жи вља ји ма, од стреп ње се раз ли
ку је уто ли ко што за др жа ва мо ме нат из не на ђе ња. Сто га ако 
умет ност не мо же при клад но да при ка же тра у му, она с дру ге 
стра не про бле ма ти зу је стреп њу и страх та ко што код стреп
ње од ба цу је део ко ји шти ти, док из стра ха укла ња ди мен зи ју 
ко ја ра за ра пси ху. 

30 Као што упо зо ра ва Лејс (Ruth Leys), Фројд уво ди два су пар нич ка по
и ма ња ре пре зен та ци је: јед но ко је се од ре ђу је као „ре пре зен та циј ска 
те а трич ност” у ко јој се су бјект дис тан ци ра од тра у мат ског до жи вља ја, 
а дру ги у тер ми ни ма афек тив ног опо на ша ња ко је упи ја жр тву у тра у
мат ски сце на рио. Ви ди: Leys, R. (2000) Tra u ma: A Ge ne a logy, Chi ca go: 
Uni ver sity of Chi ca go Press. p. 275.
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За кљу чак

Раз ма тра ју ћи пи та ња мо гу ли се умет нич ка де ла по сма тра ти 
као вр ста уто чи шта пред ра ди кал ним пре о бра жа јем су бјек
тив но сти ко ју по кре ћу тра у мат ски до га ђа ји у дру штве ној и 
исто риј ској ствар но сти спро ве ла сам ана ли зу по ла зе ћи од 
со циокон струк ти ви стич ких те о ри ја пам ће ња, са вре ме них 
те о ри ја тра у ме и Фрој до вог ту ма че ња умет но сти као ана
ло ги је за ту ма че ње тра у ме. Син те за ових раз ма тра ња по ка
зу је да тра у ма има пре лом ну уло гу са мо ако се дру штве на 
и исто риј ска ствар ност схва те као до вр ше не и це ло ви те. 
Опи су ју ћи нео пи си во, не до ку чи во и не ве ро ват но умет ност 
хо ло ка у ста до но си ве ли ку те жи ну гле да о ци ма. Ко му ни ка ци
ја са ма сом умет ност по ста вља на пр ву ра ван са оп шта ва ња 
не по доб них са др жа ја ствар но сти уче ству ју ћи та ко у уну
тра шњој бор би гле да о ца у про на ла же њу из ла за из мо рал но 
не при ла го ђе них лич них по сту ла та. Као у па у ко вој мре жи, 
сва ка иде ја о но вом хо ло ка у сту ду бо ко је ухва ће на ни ти ма 
ко је је ве што и сна жно об у хва тио цео опус ко ји нам је умет
ност хо ло ка у ста са ве ли ком гор чи ном из не ла. Об у хва ћен 
не за бо ра вом, хо ло ка уст ду бо ко по зи ци о ни ран у ко лек тив ној 
све сти чо ве чан ства ва пи за сво јом не по но вљи во шћу. Сто га 
је од го вор на пи та ње да ли на умет ност хо ло ка у ста ути че 
дис курс вре ме на ја сан.
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THE ROLE OF ARTS AND HISTORY IN THE 
REPRESENTATION OF HOLOCAUST

Abstract

Following the famous Adorno’s sentence: ˮWriting poetry after 
Auschwitz is barbaricˮ, we can ask ourselves if representing 
holocaust in art is ethical, and if so, what is the proper way of doing 
it? The Holocaust discourse has motivated and moved many artists 
and critiques to consider and discuss open questions of holocaust 
representation. Who has the right to try and represent the holocaust? 
How should we represent the holocaust and how can we deal with the 
question of responsibility in a postwar world? Poetry, ritual, music, film, 
photography, art in general, help us to remember, remind those not yet 
born that they have to feel suffering they were lucky to avoid, not only 
as a tribute to the victims, but to stay human. In Auschwitz, culture, 
science, art and progress became monstrous pictures in the mirror of 
human existence. A question was raised and constantly repeated after 
Auschwitz: ˮIs Auschwitz the end – the peak of our culture or a tipping 
point that we still do not understand? Is it possible for art to express 
the truth about Auschwitz?ˮ If holocaust represents a historic turning 
point for the application of extreme violence of mass killing, then this 
turning point also presents completely new challenges to individual 

remembrance and collective memory.
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