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1. Увод 

 
Теренски рад и вредновање тачке гледишта "урођеника", већ присутни 

код истакнутих претходника Риверса (Rivers), Боаса (Boas), Малиновског 
(Malinowski), афирмишу се тридесетих година. Историја етнолошке фотогра-
фије открива ову трансформацију односа према другоме кроз нови начин 
представљања његове телесности. 

Физичка антропологија и колонијална збирка слика биле су жељне тела: 
прва се хранила крупним плановима, сликама целе фигуре, спреда или из 
профила, физичким детаљима чије мере су морале да сведоче о непремости-
вој различитости "дивљака"; друга је конзумирала нагост урођеника, "бизар-
ност" обојених или украшених лица, понашање, који се сматрало ласцивним, 
девојака примораних да позирају поред освајача, црне пацијенте који стоје 
поред белих лекара који седе или обрнуто: увек телесни hexis који показује 
непремостиву дистанцу између субјеката који цивилизују и објеката које 
треба цивилизовати. Та реификација укључује уклањање посматрача: неопхо-
дан предуслов за конструисање света "објективних истина" којим се брише 
однос снага у позадини њиховог представљања2. Она исто тако подразумева 
интериоризацију спољашње представе о себи. Тако Ами (Hamy) прича о јед-
ном црном принцу, Туку Хауси, који увек има свилену кравату упадљивих 
боја, жуте рукавице, траку на реверу. Доведен у Париз почетком XX века да 
––––––––––––– 

1 Предавање одржано 29. маја 2009. поводом затварања изложбе фотографија Клод 
Леви-Строса и Жослин де Јонга у Војвођанском музеју у Новом Саду. Редакција Социо-
лошког прегледа се захваљује др Николети Диазио, др Марији Вивод и преводиоцу Слави-
ци Ступар, које су омогућиле да се српски превод предавања штампа пре објављивања 
оригинала у часопису Deshima <http://www-umb.u-strasbg.fr/revue-deshima.html>. –  Прим. 
ур. 

2 James Clifford: Objects and Selves: an Afterword. У: George W. Stocking (ed), Objects 
and Others. Essays on Museums and Material Culture, Madison: University of Wisconsin Press, 
1985, стр. 236-246. 
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би био вратар и модел, он је био узорак за антрополошка мерења и прототип 
за сликаре с академије. "Имам негде визит карту коју ми је дао приликом јед-
ног од последњих сусрета. Гласила је овако: "Саид из Томбуктуа, најбољи 
модел за дела у алжирском и оријенталном жанру." Када сам му напоменуо 
да је променио име и земљу порекла, он ми одговори не трепнувши: Овако је 
боље."3 Пост-колонијална етнологија и њен начин визуелног представљања 
настојаће да се удаље од егзотике, од фасцинираности тим господином и 
живошћу његових боја и сујете, али такође и од отуђености која постаје зани-
мање. 

Другачија фотографија ће, дакле, постати алатка теренске етнологије. 
Дневник Малиновског4 садржи гомилу детаља о фотографисању, укључујући 
детаље о техничким аспектима –  развијању, мењању филма, одржавању апа-
рата –  о особама које пристају да буду фотографисане, начину на који фото-
графија представља посредника у односима и преговорима са саговорницима: 
што је доказ посебног квалитета односа који таква употреба фотографије 
подразумева на терену. Исто тако, већ почев од мисије Дакар-Џибути 1931. 
год., приказ другог се мења. Код Лериса (Leiris) (1934)5, снимци су понекад у 
покрету, кадар је широк, дубок, повећава се број општих планова, у неким 
тренуцима етнолог се појављује на сцени у позама и одећи које су много 
мање формалне.  

Тридесетих година фотографска искуства постају уобичајена: Мишел 
Лерис, Марсел Гриол (Marcel Griaule), Грегори Бејтсон (Gregory Bateson) и 
Маргарет Мид (Margaret Mead), Пјер Верже (Pierre Verger), Жермен Тијон 
(Germaine Tillion), Клод Леви-Строс (Claude Lévi-Strauss) фотографишу, до-
душе са различитим циљевима. За неке, на пример Бејтсона и Мид, ради се о 
специфичном инструменту за прикупљање и, пре свега, анализу културе Ба-
лија обухваћене у њеним формалним аспектима, за друге, попут Вержеа, та 
документарна подлога је уско повезана са посебним естетским сензибили-
тетом; за неке слика је више, такорећи, приватна ствар и фотографије су 
понекад објављене годинама касније, као што је случај са Тијон 2001. год. и 
Леви-Стросом 1994. год.6 Али оно што се чини да је заједнички именитељ, то 
је трансформација слике "страног странца": антропологија постаје наука у ко-
јој се учи да се чини као други и с другим, фотографисани у свом животном 
окружењу, отргнути од реификације у позитивним наукама, урођеници се 
афирмишу на сцени као субјекти који делају, појављују се са својим најлеп-

––––––––––––– 
3 E. T. Hamy: Notes d'anthropologie africaine. Toukou le Haoussa. Souvenirs de labora-

toire. Bulletins et mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, Séances des 18 octobre, 8 et 
22 novembre, 6 et 20 décembre 1906, стр. 24. 

4 Bronislaw Malinowski: Journal d’ethnographe. Paris: Seuil, 1985 [1967]. 
5 Michel Leiris: L’Afrique fantôme. Paris, Gallimard, 1993 [1934]. 

6 Geneviève Tillion: L’Algérie aurésienne. Paris: la Martinière, 2001; Claude Lévi-Strauss: 
Saudades do Brasil. Paris: Plon, 1994. 
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шим накитом, с покретима и украсима чија лепота и грациозност као да уве-
равају у привлачност крхких цивилизација. Етнолог се ту појављује, насупрот 
томе, у својој невештости, у одећи слабо прилагођеној условима, са држањем 
веома различитим од његових домаћина, а већ веома удаљеним од оног које 
је у складу са конвенцијама у земљи порекла.7 

Фотографско искуство Клода Леви-Строса има, дакле, карактер важног 
сведочанства. С једне стране, оно је анализатор тематских, формалних и тех-
ничких избора који су постепено удаљавали савремену етнографску фотогра-
фију од фотографије из колонијалне епохе. С друге стране, тим фотографија-
ма обећано је сећање друштвима којима прети нестајање: да неће бити забо-
рављена. Коначно, фотографија се појављује као доказ новог односа на тере-
ну. Њено коришћење је, према речима самог Леви-Строса, повезано с "дожив-
љавањем потпуно новог искуства. Сачувао сам траг оног што је изазвало за-
дивљеност. Фотографија се дакле наметнула као очигледност. Уопштено гле-
дајући, на етнографском пољу, фотографија представља залиху докумената, 
омогућава да се сачувају ствари које више нећемо видети".8 Окретање ка сли-
ци је у директној вези с откривањем етнологије: "Уместо с појмовима преузе-
тим из књига и тренутно преображеним у филозофске појмове, суочио сам се 
с аутентичним доживљајем урођеничких друштава чије је значење било очу-
вано захваљујући ангажованом присуству посматрача. Моја мисао се ратоси-
љала презнојавања под стакленим звоном које јој је досудила филозофска 
рефлексија. Чим се домогла свежег ваздуха, осетила је свежину новог пове-
тарца. Као какав становник града који открива слободу планинског предела, 
опијао сам се пространством док су моје заслепљене очи одмеравале богат-
ство и разноврсност предмета."9 То упућивање на мисао "на свежем ваздуху", 
прекид с антропологијом из фотеље  (armchair anthropology), подсећа нас на 
другу револуцију, ону која је у сликарству означила крај академизма и отво-
рила пролаз, преко Барбизонске школе, импресионистичким искуствима, по-
четку савремене уметности и централној улози субјективности посматрача. 

 
2. Saudades do Brasil: амбивалентан однос према фотографији 

 
"Кад отворим своје бележнице још осећам мирис креозота којим сам, пре пола-

ска на експедицију, импрегнирао своје сандуке да их заштитим од термита и влаге. 

––––––––––––– 
7 Фотографија на корицама Writing Culture, дела које су приредили Клифорд и 

Маркус 1986 год., приказује етнолога Стивена Тајлера на терену: он чучи, ознојан, и хвата 
белешке. Поред њега шешир, папир, налив перо: основна опрема за антрополошки рад. 
Између радозналости и равнодушности, једно дете и један одрасли "урођеник" посматрају 
етнолога на терену. Тај преокрет у упућивању погледа много говори о трансформацијама 
етнологије током XX века. 

8 Entretien avec Régis Debray. Le Monde,  4 novembre 1994. 

9 K. Levi-Stros: Tužni tropi. (Prev. Slavica Miletić) Beograd: Zepter Book, 1999, стр. 41. 
[Claude Lévi-Strauss: Tristes tropiques. Paris: Plon, 1955, стр. 62.] 
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Готово непрепознатљив после више од пола века, ипак ме тај трачак мириса одмах 
враћа у саване и шуме централног Бразила, неодвојиви је састојак других мириса, 
људских, животињских и биљних, звукова и боја такође. Јер колико год да је слаб 
постао, тај мирис, за мене миомирис, јесте сама ствар, стварни део онога што сам 
проживео. 

Да ли због тога што су толике године прошле –  међутим број година је исти –  
тек фотографија ми више не доноси ништа слично. Моји снимци нису део, физички и 
као чудом сачуван, искустава у којим су сва чула, мишићи, мозак били ангажовани: 
они су само њихови трагови. Трагови бића, пејзажа, догађаја; али после толико вре-
мена, више се не сећам увек ни где ни кад. Фотографски документи ми доказују њи-
хово постојање, али не сведоче у прилог њима нити ми омогућавају да их осетим."10 

 
Овакав почетак књиге који противречи њеној теми подсећа нас на један 

други: чувено "Мрзим путовања" које отвара Тужне тропе. Као што тврди 
Герц (Geertz) "он презире предавања праћена пројекцијом дијапозитива, 
авантуре пса на броду или описе галебова који круже небом"11, али његови 
описи Фор-де-Франса или преласка амазонског платоа су реинкарнација, чак 
експлоатација "француске традиције путописа против које се мислило да реа-
гује". Али то изражавање комплексним контрапунктом12 чини ми се карак-
теристичним за стил Леви-Строса и оно указује на бригу о томе да се узима у 
обзир комплексност света: у свом напору да разуме, каже нам аутор, "човек 
увек располаже вишком значења". Тај вишак захтева рад на композицији (co-
mposition), у двоструком смислу речи: компоновати (composer) као "сложити" 
и као "конструисати".13 Негирање – фотографија не може да замени дожив-
љено, ни евокативну снагу других чула – није књижевни маниризам, већ нас 
оно упозорава на дубљу упитаност: о односу између научне спознаје и естет-
ског искуства. 

Saudades do Brasil је конструисана као монтажа књижевних и фотограф-
ских сећања, једна врста фото-романа са изузетним естетским квалитетима. У 
њој објављених сто осамдесет снимака настало је током експедиција које је 
Леви-Строс између 1935. и 1939. године остварио у Мато Гросу и Амазонији. 
Готово шездесет година одваја те фотографије од њиховог објављивања. Пос-
тоји прекид у том периоду када је 1955. објављен део материјала, око педесет 
слика, у Тужним тропима. Те фотографије се ипак не појављују у свим изда-
њима тог дела и само су делом објављене у страним издањима. То је доказ, 
чини ми се, двојаког статуса фотографије у Леви-Стросовој мисли. 

––––––––––––– 
10 K. Levi-Stros: Tužni tropi, стр. 9. 
11 Clifford Geertz: Ici et là-bas. L’anthropologue comme auteur. Paris: Métailié, 1996 

[1988], стр. 41. 
12 Као контрапункт се дефинише она музика чијих неколико деоница су писане тако 

да могу да буду транспоноване или обрнуте.  
13 Claude Lévi-Strauss: Regarder, écouter, lire. Paris: Plon, 1993, стр. 155. 
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Леви-Строс никада није имао амбицију да буде фотограф и у више нав-
рата описује себе као пристојног аматера. У интервјуу који је дао листу Libe-
rasion 20. октобра 1994. тврди: "Од проналаска фотографије етнолози су схва-
тили да ће она за њих постати незаобилазни инструмент. Сви су фотографи-
сали. Без неповерљивости, јер су покушавали да добију само документе (...) 
Говорили су, поготову у САД, да се помоћу фотографије открива оно што се 
другачије не би видело. На подстрек Маргарет Мид, на пример, Бали је фото-
графисан врло детаљно. Мислим да се ради о тоталној илузији... Фотографија 
је изванредан материјал за етнолога, али она дозвољава да се види све што се 
жели видети."14 Фотографија је, дакле, варљива. Али далеко од тога да то зна-
чи губитак наклоности према тој алатки, као што се чини да тврди Гариг 
(Garrigues)15, то прецизирање нам открива етнолога који говори као уметник, 
свестан немогућности одвајања форме од представљеног садржаја. Леви-
Строс је син сликара портретисте који је имао обичај да фотографише своје 
моделе да би контролисао распоред црта њиховог лица и с којим се понекад 
такмичио ко ће их боље "ухватити", он је од раног детињства стицао осећај за 
сликарство и био ангажован у занатским и декоратерским активностима. Та 
присност се може видети у већини његових радова, од коришћења сликарс-
ких категорија у описивању неких искустава (види пре- и пост-фигуративни 
Њујорк

16) до његове критике постимпресионистичке и апстрактне уметности, 
која је "заборавила и презрела занат"17, од искустава с уметничком критиком 
у младости до промишљања о односу између сликарских конвенција и нових 
начина представљања (нпр. у кубизму), да не говоримо о односу с надреалис-
тичком уметношћу, са којом структурална антропологија дели, према Кли-
форду (Clifford), интересовање за "дубоке корене људске креативности"18. 

Упркос изјава о дилетантизму, његов однос према фотографисаној реал-
ности, дакле, није наиван: он може једино с неповерењем да гледа на свако 
натуралистичко виђење фотографије и њене илузионистичке моћи, пошто је 
свестан да фотографска слика није репродукција стварног већ продукција, ре-
креација. Када врши естетска истраживања са својом Лајком, она су формал-
на, а не реалистичка: "Нисам фотографисао аутентичне сцене, то ме није за-
нимало. Конструисао сам разне врсте питорескних објеката... све то у најчиш-
ћем немачком експресионистичком стилу. Никада нисам снимио ниједан 

––––––––––––– 
14 Antoine de Gaudemar: « Le cru et le vu ».  Libération, 20 octobre 1994. 
15 Emmanuel Garrigues: L’écriture photographique. Essai de sociologie visuelle. Paris: 

L’Harmattan, 2000. 
16 Claude Lévi-Strauss: Le regard éloigné. Paris: Plon, 1983. 

17 Claude Lévi-Strauss  et Didier Eribon D.: De près et de loin. Paris: Odile Jacob, 1990 
[1988], стр. 237. 

18 James Clifford: Malaise dans la culture. L’ethnographie, la littérature et l’art au XXe 
siècle. Paris: Ensb-a, 1996 [1988], стр. 241. 
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портрет ни екстеријер, фотографија је била за мене естетска игра."19 А када 
изражава своју резервисаност у погледу етнографске употребе фотографије 
због њене исувише субјективне и имагинарне димензије20, она се односи ви-
ше на десигнативну моћ алатке: чаробњак с речима, Леви-Строс је "научник и 
поред тога уметник"21, песник етнологије, који као да страхује од њене моћи 
убеђивања и њених клопки у односу на  научну истину. Питање двоструког 
прелома, између искуства и стварности и између стварног и транспозиције у 
уметничка дела, чини, уосталом, неку врсту баса континуа у његовим делима: 
довољно је помислити на начин на који је он запитан над разликом између 
уметничког дела и документа од свог првог путовања у Бразил и првих раз-
мена мишљења с Андре Бретоном (André Breton)22. 

Друга тензија која је имплицитна у том колебању око фотографије је 
однос рационалног и осећајног, упитаност која је у самој основи Леви-Стро-
сове мисли.  Ако се сматра да уметност отвара пут спознаји целине објекта и 
његове структуре пошавши од чулних квалитета, Леви-Строс пориче то свој-
ство фотографији, за разлику од сликарства и музике. Тако он, на једној див-
ној страници књиге Гледати, слушати, читати,  велича квалитете тромп-леј 
(tromp l’œil) који "остварује везу оног што се чулима осети и разумом схват-
љивог (...) Тромп-леј не представља, он реконструише. Он претпоставља и 
знање (чак и о ономе што не показује) и размишљање. Он је такође селекти-
ван, не настоји да прикаже ни целину ни било који део модела. Он бира 
маглицу на грозду радије него овај или онај други аспект, зато што ће му она 
послужити да конструише систем чулних квалитета заједно с масивношћу 
(такође изабраном међу другим својствима) сребрне или калајне вазе, мрвљи-
вошћу комада сира."23 Естетска емоција је дубоко повезана са чином спознаје: 
сетимо се одломка из Голог човека где он описује разумевање структурализма 
као телесно искуство уживања. У том промишљању фотографија има тешко 
одредив статус: за разлику од других уметничких дела, она изражава сензи-
билност истраживача, али ипак не говори о свим чулним квалитетима про-
живљеног искуства. 

 
3. Елегија пролазности 

 
Дела Леви-Строса нас обавезују да се оријентишемо кривудајући кроз 

привидне противречности: етнолог који мрзи путовања и опија се отвореним 
простором на терену, неповерљивост према фотографији и бављење њом на 
нивоу стручног аматера, слагање са логичким формализмом доведеним до 
––––––––––––– 

19 Antoine de Guademar, ibidem. 

20 Emmanuel Garrigues, ibidem. 

21 Dan Sperber: Le savoir des anthropologues. Paris: Hermann, 1982, стр. 91. 

22 Claude Lévi-Strauss: Regarder, écouter, lire, стр. 139-146. 
23 Ibidem, стр. 32, курзив К. Леви-Строс. 
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крајности праћено свешћу о незаобилазној вредности чулног искуства. Та ми-
сао у контрапунктима се манифестује, такође, у специфичном односу према 
времену који се материјализује у његовим фотографским радовима.  

Као што подвлачи Ваштел (Wachtel), у стваралаштву Леви-Строса могле 
би се разликовати две серије дела: она која омогућавају "да се заустави време 
које пролази", нпр. структуралистичке анализе које обрађују митове као "ма-
шине за укидање времена" и она дела која изражавају потребу да се зарони у 
трајање

24. Зачуђујуће је констатовати да се један аутор који се често сматра 
"ахроничним"25, који даје предност структури и синхронији, тако радо пре-
пушта унутрашњем времену сећања и успомена: радови Леви-Строса прот-
кани су аутобиографским текстовима, да и не говоримо о његовом билдунгс-
роману Тужни тропи: "Сећање је за човека велико уживање, али не кад дос-
ловно репродукује догађаје, јер би мало ко пристао да поново проживи напо-
ре и патње којих се тако радо сећа. Сећање је сам живот, али друкчијег квали-
тета."26 Saudades do Brasil спада у ту категорију: то је пре свега књига сећања 
која преузима из Тужних тропа поделу у три етапе: путовање, сусрет, повра-
так. Али за разлику од Тужних тропа, он одбацује филозофски, памфлетарни 
или етнографски регистар и тематику да би се препустио леви-стросовској 
музици пролазности и губитка. Мало придева се толико често понавља у де-
лима Леви-Строса као "фугитиф": пролазан, краткотрајан, који бежи. Прола-
зан тренутак процвата недохватног златног доба човечанства у Елементар-
ним структурама сродства, пролазне емоције које су изазвале маске Индија-
наца са северо-западне обале у Удаљеном погледу, пролазна младост градова 
као што су Њујорк, Чикаго, Сао Паоло, пролазна хармонија између универ-
зума и људске врсте у Тужним тропима и Митологикама (види "Финале" у 
Голом човеку), пролазни и неодредиви аспекти чулног света које уметничко 
дело може да ухвати спојем оствареним као чудом, "с техничким процеду-
рама, плодом полако стицаног знања и интелектуалног рада"27. Аутор који се 
толико упињао да успостави ред иза хаоса, трајност структура наспрам дога-
ђаја, синхронију науштрб процеса, непрестано истиче пролазан и непредвид-
љив карактер стварности. Чак је и дугачак опис заласка сунца у Тужним тро-
пима начин "да опише те облике што непрестано измичу и обнављају се"28. За 
разлику од сликарства фотографија не може да фиксира време које пролази, 
она се ограничава на показивање, на несавршени начин, лепоте тренутка: 

––––––––––––– 
24 Nathan Wachtel: Saudade. De la sensibilité lévi-straussienne. У: Michel Izard (dir.), 

L’Herne. Lévi-Strauss, Paris, 2004, стр. 449. Тужни тропи представљају богату комбина-
цију ова два става. 

25 Clifford Geertz: Ici et là-bas. L’anthropologue comme auteur. 

26 K. Levi-Stros: Tužni tropi, стр. 45 [1955: 68]. 

27 Claude Lévi-Strauss: Regarder, écouter, lire, стр. 31. 
28 K. Levi-Stros: Tužni tropi, стр. 44 [1955: 67] 
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"она показује оно тренутно, то је њено гесло"29. Али баш због тога што зау-
ставља објекат у једној тачки и у једном трену који су неповратни, она може 
боље од других медија да покаже узалудност и краткотрајност свих ствари.  

Тај бег и та фуга∗, то зарањање у време одзвања Бартовим (Barthes) 
речима: "[У фотографији] постоји двоструко стање повезаности: стварности и 
прошлости (...) Име ноема (најмања јединица значења која се не може анали-
зирати) фотографије биће, дакле: то-је-било. На латинском, то би се без сум-
ње рекло interfuit: ово што видим налазило се ту, на том месту што се прости-
ре између бескраја и субјекта; било је ту, па ипак одмах одвојено; свакако је 
било, неоспорно присутно, па ипак већ временски померено."30 У дијалогу 
кроз време са Бартом, Леви-Строс, чини се, реафирмише "то-је-било": "Када 
их поново гледам, те фотографије остављају утисак празнине, недостајања 
онога што је објектив потпуно немоћан да улови (...) све то, поново виђено на 
лицу места, било би непрепознатљиво и у многим видовима, напросто више 
не постоји"31. "То-је-било" не значи само "оно чега више нема", већ пре свега 
"оно што више не може бити". То није заустављено време, већ само време 
које се не може вратити, као што показује избор речи saudades: "Етимоло-
шки, носталгија се односи на прошлост и удаљеност, док saudade и aware из-
ражавају садашње искуство. Бића, ствари, места су и у опажању и у присећа-
њу предмет поимања прожетог изоштреним осећајем њихове пролазности."32 
Та пролазност није само егзистенцијално искуство, већ друштвено кретање 
уништења цивилизација, које притиска, попут хипотеке, судбину читавог чо-
вечанства. То "нешто" што смо сви изгубили не своди се само на интелекту-
ални процес; то "нешто" се не може више додирнути, осетити, чути. Немоћ 
Леви-Строса подстакнутог мирисом креозота слична је Бартовом разочарeњу 
пред фотографијом мајке: замало (presque) љубави и сна. Уосталом љубав и 
сан искрсавају у њему својственом начину фотографисања као визије или 
портрети. 

 
4. Фотографско писање Леви-Строса 

 
Сто осамдесет фотографија које чине Saudades do Brasil можемо поде-

лити у три категорије. Прву чине пејзажи. Ради се о шездесетак снимака, кон-
––––––––––––– 

29 Claude Lévi-Strauss: Regarder, écouter, lire, стр. 33. 
∗ На француском "la fugue" значи и "бег" и "фуга", тј. “композиција у којој се наиз-

менично јављају више различитих гласова, понављајући задату тему, одговарајући на њу 
и развијајући је по правилима контрапункта” (Велики речник страних речи и израза. Нови 
Сад, 2007). –  Прим. прев. 

30 Rolan Bart: Svetla komora. (Prev. Mirko Radojičić) Beograd: Rad, 2004, стр. 77. 
[Roland Barthes: La chambre claire. Paris: Gallimard, 1980, стр. 120.] 

31 Claude Lévi-Strauss: Saudades do Brasil, стр. 9. 

32 Клод Леви-Строс, наведено у Nathan Wachtel: Saudade. De la sensibilité lévi-
straussienne, стр. 443. 
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центрисаних посебно у првом делу књиге, који представљају Сао Паоло, као 
и проласке екипе кроз саване Мато Гроса и амазонске шуме. Међу тим фо-
тографијама контекста, немамо ниједну слику целе екипе, насупрот томе при-
сутно је неколико портрета Леви-Строса и врло мало пејзажа који се односе 
на животну средину индијанаца. Другу категорију ћу грубо дефинисати као 
групне портрете: посебно слике сахране у племену Бороро, неколико снимака 
Намбиквара и Мунде индијанаца. Коначно трећа група окупља педесетак 
индивидуалних портрета, посебно међу Кадувео, Намбиквара и Тупи Кавахиб 
индијанцима, укључујући неколико дивних слика Мунде жена. 

 
4.1. Визије 

 
Овде се називају визијом често пусти пејзажи, који имају фантастичну 

страну, каква се налази на неким Атжеовим фотографијама, због своје пре-
цизности и способности трансформисања свакодневице и уобичајеног у го-
тово апстрактне појаве: широки кадрови, бела светлост, врло различита од 
оне дифузне, меке, готово баршунасте која као да милује тела на портретима 
Намбиквара и Тупи Кавахиб. На тим пејзажима чини се да нема места за 
људе, они се ретко виде како настањују град и присвајају га, ако се изузме 
један анђео који на пијаци лута међу тезгама чекајући процесију: надреа-
листичка и помало мистериозна визија.33 Исто тако врло су ретки портрети у 
урбаној средини, можда једини је портрет једног дечачића који поздравља на 
фашистички начин, са контрастном светлошћу која оцртава његов гест, ис-
тиче тврдоћу погледа, заустављени покрет и појачава их сјајем фарова вози-
ла. Та димензија визије, понекад опчињавајућа, покренута је посебно у путо-
вањима: долазак, кретање из места у место, повратак. Као код пиктуралне 
лепоте повратка бродом, празан простор пресечен горе једром и прошаран 
белином, са кобилицом која као да се приближава (или удаљава) од посма-
трача, готово се чини да прави алузију на повратак мртвих. Једино дрхтави 
поглед детета лево оживљава ову композицију. Тај свет, који само делимично 
и на махове припада људима, чини се на тај начин заустављеним, атемпорал-
ним. 

 
4.2. Портрет или спасење ауром 

 
Али, како то лепо рече Дево (Désveaux), "понављајући смрт, Леви-Стро-

сова фотографија смирено обећава бесмртност".34 Та способност ми се чини 
још очигледнијом на портретима. О посебној наклоности према портретима 

––––––––––––– 
33 Овде нећу улазити у однос између Леви-Строса и надреализма, о чему је већ мно-

го писано. 

34 Emmanuel Désvaux: Un salut amical et nostalgique. Critique, octobre 1995, No. 581: 
756. 
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говори нам Леви-Строс заобилазно када преноси Дидроово (Diderot) дивљење 
према Ричардсоновим (Richardson) и Грезовим (Greuze)  портретима: "Прасак 
страсти је често одјекнуо у вашим ушима; али далеко од тога да познајете све 
тајне њихових акцената и експресија. Свака од њих има своју физиономију; 
све те физиономије смењују се на истом лицу, а оно не престаје да буде исто 
лице; а уметност великог песника и великог сликара је да нам покаже пролаз-
ну појединост која би нам промакла. Не може се боље описати оно што 
тражимо од крупног плана (...) измешаност покрета и мировања, светлости и 
таме, тишине и буке."35 У тој интимној комбинацији сталности и трансфор-
мације препознајемо једну потпуно леви-стросовску тему. 

У дијалогу кроз време са Волтером Бењамином (Walter Benjamin), Леви-
Строс прибегава портрету као формалном избору који дозвољава "очување 
ауре", "јединственог појављивања удаљеног, колико год да је близу", које је 
Бењамин препознавао у фотографском портрету као последњем уточишту 
култа успомена посвећеном драгим бићима, удаљеним или несталим.36 За 
Бењамина, аура изражава јединственост, снагу оног сад и овде, трагање за ау-
тентичношћу у свету изложеном ризицима масификације и редукције култур-
них разлика. На исти начин, портрет је, у фотографском делу Леви-Строса, 
бедем против деструкције сингуларности, један облик отпора друштвеној 
стварности којој прети алијенација и реификација.  

Довољно је упоредити његове фотографије са оним које је објавио други 
члан бразилске експедиције, Луис де Кастро Фарија (Luiz de Castro Faria) 
2001 год.37 Кастро Фарија користи најчешће широке кадрове у које су сме-
штени декор – куће, ограде, поља – али и оруђа. Његово интересовање за ма-
теријалну културу доводи до тога да је део слика усредсређен на техничке 
поступке. Ако се преузме разлика између studiuma и  punctuma коју је скици-
рао Барт, увидећемо да је циљ Кастро Фарије да реконструише аутохтону 
животну средину, док је на фотографијама Леви-Строса документарна димен-
зија много мање присутна.38 Он тражи насупрот томе "шару која пробада и 

––––––––––––– 
35 Claude Lévi-Strauss: Regarder, écouter, lire, стр. 76, курзив Н. Диазио. 
36 Walter Benjamin: L’oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique. У: Oeuv-

res, Paris: Gallimard, 2000 [1939], стр. 278, 285. 
37 Кастро Фарија је био члан Леви-Стросове експедиције од априла 1938. до јануара 

1939. године. Четрдесетих година постао је ауторитет за антропологију у Бразилу, 1953. 
год. први председник Бразилске антрополошке асоцијације, одржавао је односе с међуна-
родним истраживачким центрима у Енглеској, САД, Француској, где 1950. г. ради у Му-
зеју Човека са Ривеом (Rivet). У експедицији је учествовао због личних научних интере-
совања, али присутан је и у својству руководиоца логистиком и контролора Пореске 
комисије за уметничке и научне експедиције, створене 1933. г. од стране владе да би над-
гледала сва истраживања на националној територији. Шире види Vassili Rivron: Un point 
de vue indigène? Archives de l’expédition Lévi-Strauss. L’Homme, 2003, No. 165: 301-308. 

38 Барт разликује културни регистар (studium), који омогућава да се схвате елементи 
контекста –  фигуре, изгледи, гестови, декор, поступци и "неочекивану шару", punctum, 
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која се не може именовати"39: у погледу који се губи у даљини, положају руке 
која држи дојку или пак пиктуралној игри белих цветова на хаљини жене 
Кадувео, у сагласју с мрљама светлости у позадини. Чак и на веома познатој 
фотографији адолесценткиње Кадувео чији дан зрелости се слави, он естет-
ски изражава смењивање мотива у позитиву и негативу које карактерише 
слике тог народа: он то чини готово импресионистичком варијацијом између 
цртежа на телу и лицу и, поново, игром светлости између белих туфни на 
хаљини и одсјаја светла које се пробија из позадине између шипова. 

Као што нам је указао Мишел Перен (Michel Perrin), уско кадрирање које 
бира Леви Строс издваја индивидуу, истиче је и даје јој првенство.40 Али 
мени се чини да други елементи форме оснажују ту усредсређеност, а по-
себно неприхватање потпуне фронталности, положај из полупрофила који 
даје дубину слици, композиција пиктуралног типа која подсећа понекад на 
стил портретиста XIX века. Упоређени с портретима "урођеника" прикупље-
ним тридесетак година раније које карактерише једна врста одсуства сопства, 
ови Индијанци су супротно од тога прожети посебним квалитетом присуства 
сопства. Тим присуством они личе на нас. У уводу у Saudades Леви-Строс ин-
систира на чињеници да све нас угрожава нестајање: "пошто је постала соп-
ствена жртва, ред је на западну цивилизацију да се осети угроженом (...) Сви 
смо од сада индијанци, управо чинимо самима себи оно што смо учинили од 
њих."41 У потрази за саучесништвом која се назире у начину на који су лица 
кадрирана и погледи пресретнути, етнолог конструише блиске сусрете: "ти си 
као ми", као да нам говоре фотографисане особе, hodie mihi cras tibi (данас 
мени сутра теби) као што је тврдила таштина барокне епохе. Али подвлачећи 
сличности, те слике ослобађају разлике, или боље речено специфичности. 
Староседеоци које је фотографисао етнолог нису само симболи или амблеми 
блиске прошлости коју је уклонила западна цивилизација која, пошто је уни-
штила индијанце, уништава саму себе. Они су конкретна присуства која се 
враћају из прошлости, "васкрсавају" да употребимо Бартове речи, посредст-
вом фотографије, "уметности Личности": начина да се буде присутан "држа-
њем до себе тела"42.  

Једним од контрапунктних ефеката на какве нас је навикао, Леви-Строс 
обрће фотографским писањем оно што је тврдио својом теоријом: "Сопство 
није само достојно мржње: за њега заправо нема места између једног ми и 

––––––––––––– 
"убод, малу рупу, малу мрљу, (...) онај случај који ме [у једној фотографији] боцне" (R. 
Bart: Svetla komora, стр. 33 [1980: 48-49]). 

39 Ibidem, p. 49.  

40 Michel Perrin: Regards croisés. La photographie, entre donnée et emblème. L’Homme, 
2003, No. 165: 291-300. 

41 Claude Lévi-Strauss: Saudades do Brasil, стр. 19. 
42 R. Bart: Svetla komora, стр. 79 [1980: 124]. 
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једног ништа."43 Аутор који је највише довео у питање сувереност субјекта, 
својим фотографијама слика индивидуе, тела, начине постојања који су спе-
цифични и јединствени. Хватајући пролазност времена и крхкост веза, 
фотографије Леви-Строса пуштају да ту избије несводивост сингуларности: 
где су најлепша жена поглавице Тупија, девојчица са псом, човек са шеши-
ром, сањарка, она сањарка која подсећа на неки од Курбеових (Courbet) пор-
трета својим облинама и опуштеним покретима? "Изглед, необрадив додатак 
идентитета, светлећа сенка која прати тело" то је оно што чини ове појединце 
тако јединственим и незаборавним.44 

 
4. 3. Поетика интимности 

 
Трећа карактеристика ових фотографија је посебан квалитет посматрања, 

којим се, пошто је етнолог смештен изван друштвене игре, подвлачи кохезија 
групе и срећа живота међу својима: фотографија изненађује, открива, задире 
у интимност приватних размена и активности. Ове фотографије покрећу 
старо питање статуса посматрача на терену и чине опипљивом дистанцу која 
раздваја етнолога од његових саговорника. Та удаљеност ипак није индифе-
рентност, али изражава посебан квалитет учествовања. Жена Караја, погнута 
над својим ручним радом, ухваћена је од стране фотографа који као да се 
нагиње преко њеног рамена да јој шпијунира покрете; косо светло осветљава 
једног Бороро који осликава лице другоме, за време припреме погребне цере-
моније; на другом месту назиремо човека како плете наруквицу под кровом 
колибе од лишћа; једна жена буши део шкољке не обраћајући пажњу на фото-
графа; две девојке су затечене док се смеју грохотом; уснула девојчица Нам-
биквара, посматрана фронтално објективом, који делује још безочније јер мо-
дел спава. Упечатљива разлика у односу на фотографије Кастро Фарије, које 
дају првенство јасноћи, фронталном кадрирању, општим плановима, повеза-
ности више снимака који реконструишу секвенце активности или низове по-
ступака. Леви-Стросове слике добијају на емпатији оно што могу да изгубе 
на прецизности. "На њима се открива директно сведочанство о специфичном 
односу према другоме који је својствен етнографу, открива се да тај однос не 
искључује нежност, ни узвраћање нежношћу"'.45 Довољно је погледати фото-
графију младе жене Намбиквара која се осмехује и излаже погледу, не као 
тамнопута огољена тела из колонијалне збирке слика, већ са крајњим ефек-
том расположивости, чак провоцирајући. То је оно задиркивање које Леви-
Строс тако добро описује у Тужним тропима: "Жене изобличавају неке речи; 
изговарајући их врхом језика, оне тепају попут деце. У њиховом изговору 
има потпуно свесног маниризма, извештачености и пренемагања: кад их не 

––––––––––––– 
43 K. Levi-Stros: Tužni tropi, стр. 329 [1955: 448]. 

44 R. Bart: Svetla komora, стр. 105-6 [1980: 168-169].  
45 Emmanuel Garrigues: L’écriture photographique. Essai de sociologie visuelle, стр. 102. 
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разумем па их замолим да понове оно што су рекле, оне још више обешења-
чки истичу свој стил. Кад обесхрабрен одустанем, оне прасну у смех, шала је 
успела."46 

Сеансе чишћења од ваши или тренуци нежности међу Намбикварама из-
бацују тело у први план: облина удова, препуштање покретима, збирка осећа-
ња које изражавају чине од слика споменике, више од докумената. Такође 
указују на посебан квалитет визије: ти моменти извучени из интимности фо-
тографисаних субјеката само подвлаче специфичност фотографије као запи-
сивања времена које пролази. Али без обзира на објаве празнине, туге и ли-
шености којима је проткана књига Saudades do Brasil, нико не може да одвоји 
својство пролазности од огромне виталности и среће коју те слике одашиљу. 
Ако је све осуђено да нестане, чак и разнобојне аре и птице, нека се потоне 
бар у последњем скоку очараности и радости. 

 
5. Закључак 

 
Ако је етнографска фотографија дуго трансформисала субјекте у објекте, 

снимци Леви-Строса показују раскид са стереотипним приказивањем "урође-
ника". Привлачности примитивизма, на које указује Лич (Leach)47, ублажене 
су коришћењем фотографије као "појављивања себе као другог", да преузме-
мо Бартову формулу. Далеко од тога да изневеравају научни и морални про-
јекат француског етнолога, ове слике отелотворују једну етнологију која спа-
ја "систематску вољу за идентификацијом с другим, с тврдоглавим одбијањем 
идентификације са собом"48. Радикално другачији постаје једно "ја" преко ко-
га се заснива то "одбијање обавезних идентификација" које, према Леви-
Стросу, карактерише етнолошки поглед од оснивања науке о човеку Русо-
овом (Rousseau) филозофијом. 

Русоистички одјеци сродни су том фотографском језику који осцилује 
између фасцинације дивљим, носталгије за пролазним и воље да се врате 
тела, лица и присуство фотографисаним субјектима. Са стилистичке тачке 
гледишта, те фотографије крче пут кроз разне сликарске моделе тог времена, 
инспиришу се вољеним сликарима реалистима, експериментишу формалним 
решењима, али пре свега одређују се у супротности са колонијалном фото-
графијом. Јер ти погледи окренути ка камери изражавају дубоки отпор свакој 
реификацији. Посматрани, урођеници и посматрају, са нежношћу, непове-
рењем, радозналошћу, стидљивошћу, изазивајући, поносито. Поглед етнолога 
усмерен ка становницима Мато Гроса и Амазоније окреће се ка њему и 
испитује га: код глагола "гледати", пише Барт, границе активног и пасивног 

––––––––––––– 
46 K. Levi-Stros: Tužni tropi, стр. 221 [1955: 327]. 

47 Edmund Leach: Lévi-Strauss. Glasgow: Fontana, 1973. 
48 Claude Lévi-Strauss: Anthropologie structurale II. Paris: Plon, 1972, стр. 52. 
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су несигурне.49 Уосталом зар нам Бењамин не говори у својој Малој историји 
фотографије (1931), о изгубљености фотографа суочених с првим дагероти-
пијама, када су, суочени са јасноћом фигура, веровали да сићушна лица особа 
могу њих видети? 

Ако нас је Фуко научио у којој мери је моћ једна врста погледа који није 
обостран, фотографије Леви-Строса разбијају лажну објективност антропо-
лошке фотографије с почетка века која се изградила брисањем субјективног, 
дакле, погледа који конструише, и лажном истином објективног: природна 
бића овековечена у својој средини. Све то производи ефекат преокрета који 
није неуобичајен код овог аутора. Као што примећује Деги (Déguy): "Од нај-
мањег детаља (...) до најспектакуларнијег конфликта све је постављено у 
антиномијама. На апоретском путу мисао уређује парадоксалност. 'Солуција' 
– која није дисолуција – 'антиномије' то је парадокс."50 Тај парадокс је пара-
докс великог мајстора/учитеља структурализма који, својим другим писањем, 
фотографским, поново даје централно место дијахронији, индивидуалним 
сингуларностима и антропологији као сусрету осећаја два "ја". 
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VISUAL COUNTERPOINT OF STRUCTURALISM: 
PHOTOGRAPHIC WRITING OF CLAUDE LÉVY-STRAUSS 

 
With the fieldwork and the promotion of the point of view "of the native", scientific 

ethnology introduces new practices linked to the photo. First Boas and Malinowski, then 
Bateson and Mead, Griaule and Leiris, but also Verger, Tillion and Lévi-Strauss practise a 
new glance which is translated in a new photographic style. This article analyzes the 
ambivalent relationship that Lévi-Strauss has had with photography. The analysis of some 
pictures realized by Lévi-Strauss during the expeditions in Mato Grosso and in Amazonia 
between 1935 and 1939, then published in Saudades do Brasil (1994), reveals some 
tensions which are implicit in all the work of the author: the oscillation between scientific 
rigorous concern and passion for the artistic creation, the report of the rational and the 
sensitive as means of knowledge, the imperative of the distance and the implicitly reflexive 
dimension of certain Lévi-Strauss productions. 

––––––––––––– 
49 Roland Barthes: L’obvie et l’obtus. Essais critiques III. Paris: Seuil, 1982. 

50 Michel Déguy: Anthropologie et poésie. Critique, janvier-février 1999, No. 620-621: 
153. 




