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ЉУ ДИ КО ЈИХ НЕ МА НА СТА РИМ  
ФО ТО ГРА ФИ ЈА МА

Фо то гра фи ја је исто вре ме но и ла жна при сут ност и знак од сут но сти.

Су зан Сон таг

На на је при ча ла да је ра њен пр вог да на на ра ти шту, Пр вог свјет ског ра та. Не гдје 
на ау стро у гар ској фрон ти, ни је тач но зна ла гдје, а мо жда ни је ни он. Мо би ли зи ра ло 
га је с дру гим му сли ман ским мла ди ћи ма из кра ја и по сла ло да се бо ри за Ау стри ју. 
На кон што су их рас по ре ди ли, остао је сам и са мо он зна ка ко се спо ра зу ми је вао, јер 
ни је знао ни ка квог је зи ка, осим бо сан ског. За ми шља мла дог Ах му ка ко на сли је по ту-
ма ра је зич ком та мом, кри је се у ро ву и ослу шку је не пре по зна тљи ве гла со ве око се бе, 
под јед на ко пре пла шен њи ма као и пуц ње ви ма око ло. Вој ни ци се сми ју и при ча ју, 
не што му го во ре и за тим од ма ху ју ру ком. За пу ца, и он ин стинк тив но по лег не на зе-
мљу. Је дан се вој ник де ре да над гла са пуц ња ву, а он да га гу ра из ро ва. Ва ни по тр чи, 
а и пу цао би да је сти гао да на у чи ру ко ва ти пу шком, и убр зо осје ти ка ко му оштра бол 
си је ва у но зи. Гле да у мут но не бо без зви је зда и про кли ње бо га што му је до су дио крај 
при је не го што је и за по чео. Он да све утих не и још осје ти ка ко га ву ку не чи је ру ке, 
при је не го што све уто не у та му. Бу ди се у им про ви зи ра ној бол ни ци, а уз кре вет га 
до че ка мла да ма ђар ска ме ди цин ска се стра. Због ње ног осми је ха и бље ска у очи ма, 
жи вот не из гле да ви ше та ко без на де жан и сва ким да ном по ста је све бо љи. Има ће не-
ко ли ко опе ра ци ја и до кра ја ра та ће се се ли ти од бол ни це до бол ни це. За то ври је ме 
ће со лид но на у чи ти и ма ђар ски, те љу бо ва ти с не ко ли ко бри жних се ста ра ко ји ма је 
си гур но био при вла чан, она ко пле ћат и ори јен тал но ег зо ти чан. По по врат ку ће као 
за слу жни рат ни ин ва лид до би ти тра фи ку с ду ха ном и у њој ће про ве сти ци је ли свој 
жи вот ни ви јек у ко јем се ни кад не ће оже ни ти, ни ти оти ћи из род ног гра да. Жи вје ће с 
бра том и ње го вом по ро ди цом, а на ну ће, и ње ну бра ћу и се стре, че сто бу ди ти пје смом 
и за зи ва њем Аго те или Кри сти не, ка сно у ноћ, при по врат ку с ноћ них лум по ва ња. 
Ипак, ма ка ко ка сно се вра тио и у ка квом год ста њу, ни кад се ни је де си ло да ни је, чист 
и оче шљан, оти шао на по сао и он да по по врат ку, оба ве зно свра тио у ка фа ну. Си гур но 
за то ни је до шао ни тог да на, кад су га на на, ње на два бра та, дви је се стре, пра дјед и 
пра на на, че ка ли за по ро дич ну фо то гра фи ју, у авли ји, ис пред ста рог пла та на. Че ка ли 
су и че ка ли, ста ри фо то граф Ше ре мет је сва ко ма ло из вла чио гла ву ис под цр ног по-
кро ва на ка ме ри и по гле да вао на сат све док пра дјед ни је ре као: Оби си му, сли кај 
Ше ре ме те! Фо то гра фи ја је там но жу та. На сто ли ци у сре ди ни сје ди пра дјед с фе сом 
на гла ви, смрк ну тог из ра за ли ца. Иза ње га, с јед ном ру ком на сто ли ци, сто ји пра на на 
са ко сом по ве за ном у ша ми ју и осми је хом на ли цу, у ди ми ја ма и па пу ча ма. Око ње се 
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ти ска ју на ни на бра ћа, обо ји ца у фе си ћи ма и чак ши ра ма, ве се лих из ра за ли ца. Са стра-
на су дви је на ни не нај ста ри је се стре, озбиљ не, с тан ким пле те ни ца ма ко је им па да ју 
по ра ме ни ма. А у сред ни, на пра дје до вом кри лу сје ди на на као нај мла ђа, у ма ле ним 
на ну ла ма и ди ми ја ма. Из раз ли ца јој је смрт но озби љан и пре пла шен, што због чуд ног 
чо вје ка с апа ра том ис пред, што због оче ве бли зи не на ко ју ни је на ви кла. И ту је, с њи-
хо ве де сне стра не, пра зно мје сто на ко јем је тре бао ста ја ти ами џа Атиф, ви сок, с цр ним 
бр ци ма, при ча ла је на на, ко ји ни је до шао и ко ји је та ко про пу стио при ли ку за је ди ну 
фо то гра фи ју у жи во ту. Ба рем ону, за ко ју се зна ло. На по ле ђи ни фо то гра фи је је кра-
сно пи сом упи са на го ди на 1938. Сље де ће го ди не је ами џа Ах мо и умро.

Пр ва фо то гра фи ја је на ста ла 1826 год. у Фран цу ској, а као тво рац се на во ди Ни
се фор Ни епс ко ји се по слу жио ca me rom ob scu rom да би до био сли ку на ка лај ној 
пло чи ци. Пло чи ца је ста ја ла осам са ти на ја ком сун цу због че га се по сту пак на звао 
хе ли о гра фи ја, а до би је на сли ка је би ла обр ну та, као у огле да лу. На зва на је Po int de vue 
de la fenêtre, По глед с про зо ра. Не што ка сни је, Луј Да гер про на ла зи ме то ду ди рект ног 
пра вље ња фо то гра фи ја и на зи ва је по се би: да ге ро ти пи ја. Сва ка да ге ро ти пи ја је 
би ла ори ги нал и би ло ју је не мо гу ће ре про ду ко ва ти. Про на ла зак фо то граф ског фил ма 
се ве зу је за Џор џа Ист ме на, твор ца ком па ни је Ко дак, чи ји је про на ла зак по пу ла ри
зи рао фо то гра фи ју и учи нио је до ступ ном ве ћем бро ју љу ди.

Кад се ро дио, док тор ми је ре као: Но си га ку ћи да умре, при ча ла јој је на на. Шо ки-
ра ло ју је то, али био је то по че так пе де се тих у си ро ма шној др жа ви и док то ри ни су 
то ли ко па зи ли ка ко ће са оп шти ти та кве ви је сти. Би ло је ско ро уо би ча је но да ма кар 
јед но ди је те у по ро ди ци обо ли и умре, па вје ро ват но ни са му на ну то ни је по го ди ло 
ни при бли жно ко ли ко би је по го ди ло да нас. До ни је ла је бе бу ку ћи, ста ви ла је у чи сти 
ја сту чић, а он да је ци је лу ноћ проб дје ла ста вља ју ћи јој мо кре обло ге на вре ло тје ле-
шце и пје ва ју ћи успа ван ке да лак ше пре се ли. Али су тра дан је дје чак, Исак се звао, 
отво рио очи и чак га је јед ном по до ји ла. Дру ги дан три пу та, а тре ћи дан је по све 
оздра вио. Бр зо су се за бо ра ви ле док то ро ве ри је чи, а Исак се од дру ге дје це из дво јио 
би стри ном и шар мом. Усво јио је сло ва и бро је ве бр же од ста ри јег бра та ко ји је тад 
кре нуо у пр ви раз ред, па је овај пи тао Иса ка да му по мог не са за да ћом. Ни је што је 
мој, го во ри ла је на на, али у ци је лој ма ха ли ни је би ло та квог дје те та и гдје год би се 
по ја вио, са со бом је до но сио и не ка кву ве дри ну, па је ви ше био у ком шиј ским ку ћа ма, 
не го у њи хо вој, јер су га сви по зи ва ли. Био је ли јеп дје чак, би стрих зе ле них очи ју и 
сјај не ко се и од че тво ро ње не дје це, он је био нај љеп ши и нај па мет ни ји и да, ду шу не 
гри је ши, ње ном ср цу нај бли жи. Од те бо ле сти по ро ђе њу, ви ше ни кад ни је ни ках нуо 
и био је здрав као дри јен, а не сје ћа се да је икад и пла као и не што тра жио или се жа-
лио. Ни су се тад дје ца уз би ја ла као сад, али су се и тад раз два ја ла те шка од до бре, и 
баш кад је Иса ку би ло пет го ди на, ро ди ла је ње ног та ту, а он да обо ље ла од жу чи. Не 
зна ни са ма ка ко је пре жи вје ла тај пе ри од, јер је од жу чи има ла то ли ке бо ло ве да јој 
се чи ни ло да јој не ко ме ље ко сти под ко жом, а њен та та је од ро ђе ња имао упа лу уха 
и не ке оси пе по ко жи, па је по сву ноћ пла као и ту лио да не би ни ока скло пи ла. За то 
се и не сје ћа кад се Исак раз бо лио, са мо јед но ју тро ни је устао и про шло је би ло и 
по ла да на док ни је схва ти ла да га не ма. На шли су га у кре ве ту, с тем пе ра ту ром, бун цао 
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је и не по ве за но при чао, па су га од мах од ве ли у хит ну и док га је док тор ви дио, ре као 
је да не ће још ду го и оста вио га у бол ни ци. Ре као је да је пра во чу до да је због те бо-
ле сти ко ју је имао, Исак и то ли ко по жи вио и да дје ца ко ја бо лу ју од то га обич но умру 
по ро ђе њу или ве о ма бр зо. Оста ла је с њим у бол ни ци три да на и три но ћи, јер је то-
ли ко још жи вио и ми је ња ла му је обло ге и пје ва ла, као не ка да док је био бе ба. Исто-
вре ме но је и про кли ња ла бо га и за хва љи ва ла му што јој је дао та кво ди је те ко је ни је 
би ло слич но ни јед ном ње ном, ни ти је не гдје су сре ла ијед но слич но, а он да га опет 
узео. Јер он ни та да, док је уми рао и тр пио бо ло ве, ни је ни јед ном за пла као ни ти се 
по жа лио и умје сто она ње га, тје шио би он њу, кад би до шао се би, го во ре ћи јој да не 
пла че. Тач но при је не го што ће пре се ли ти, огу ли ла му је кру шку. Соч ну и слат ку ко ју 
је во лио, ста ру ше ћер ку ко ја и да нас сто ји иза шу пе. Те шком му ком је про гу тао два 
за ло га ја, а он да јој је по ло ви ну вра тио и ре као да по не се ње ном оцу, бе би, ко ји је ле-
жао бо ле стан код ку ће. Бр зо ће он оздра ви ти ма ма, не бри ни, ре као је и из дах нуо. 
Са хра ни ли су га на ста ром чар шиј ском гро бљу, од мах до пу та. Имао је и ма ли ни шан, 
али ни ње га ви ше не ма, јер су га скло ни ли кад су про ши ри ва ли це сту. Нај го ре ми је 
што не мам ни јед ну ње го ву сли ку, го во ри ла је на на. Ма кар јед ну, је ди ну. Ни је се тад 
има ло па ра за сли ка ње. Ми сли ли смо, би ће вре ме на.

Гле да ри јет ке оче ве фо то гра фи је из дје тињ ства. На њи ма су он и ци је ла ње го ва 
бли жа и да ља по ро ди ца, на ти ска ни да сви ста ну, ис пред ку ће, на ли ва ди, по ред ри је-
ке, на сми ја ни, на мр ште ни, тет ке, те ти ћи, бра ти ћи... Дје ца су у на руч ју или чу че ис пред 
од ра слих у ви си ни њи хо вих ко ље на и са мо им фа ли Исак да их осви је тли сво јих осми-
је хом и до пу ни сли ку сво јим ве се лим и би стрим, ма лим при су ством.

Ме ђу мо ти ви ма ко ји су се на ла зи ли на фо то гра фи ја ма, је дан од нај би зар ни јих 
из са да шње пер спек ти ве је тренд с кра ја 19. и по чет ка 20. ви је ка, ко ји је при ка зи вао 
пре ми ну ле љу де. На post mor tem фо то гра фи ја ма су по кој ни ци ве ћи ном би ли по ста
вље ни у уо би ча је не, днев не по зе, сје ди ли су са ми, или у при су ству по ро ди це, а на 
мно гим фо то гра фи ја ма се на ла зе мр тва дје ца. То ни је чуд но с об зи ром да је у том 
пе ри о ду смрт ност дје це би ла ве ли ка и у мно гим слу ча је ви ма је фо то гра фи ја мр твог 
дје те та и је ди на фо то гра фи ја дје те та. Да су тра гич не фо то гра фи је дје це не ке од 
нај по зна ти јих на сви је ту, по ка зу ју и дви је с кра ја про шлог сто ље ћа ко је је ви дје ла 
ве ћи на љу ди. Пр ва, на слов ни ца Na ti o nal Ge o grap hicа, при ка зу је аф га ни стан ску дје
вој чи цу са флу о ре сцент но зе ле ним очи ма, а дру га при ка зу је мр ша вог су дан ског 
дје ча ка ко ји уми ре од гла ди док по ред ње га че ка ле ши нар.

Же на скри ве на цр ном фе ре џом, у пла вој ко шу љи и цр ве ним ди ми ја ма сто ји иза 
љу би ча стог зи да. На но га ма има цр ве не, зла том из ве зе не па пу че, а око че ла стру ку 
злат них ду ка та. Сли ка је на кнад но обо је на, па су не ке бо је не при род не, а не ке по ја ча не 
и ода је ути сак као да је по лу на сли ка на, а по лу ствар на. У тим го ди на ма, при је Пр вог 
свјет ског ра та, у Бо сни су ваљ да би ле уо би ча је не та кве фо то гра фи је, али њој је жао 
што ни је са мо цр но-би је ла или жућ ка ста да ге ро ти пи ја јер би та ко дје ло ва ла ре ал ни-
је. У под нож ју сли ке пи ше на ни ним ру ко пи сом, тет ка Ха нум ка, гла со ви та кра ји шка 
ље по ти ца. Би ла је на да ле ко по зна та по ље по ти, цар ме ђу же на ма, уто ли ко ви ше што 
је ри јет ко ко уи сти ну ви дио, и пре да ја о ње ној ље по ти се ши ри ла усме ним пу тем. Али 
бр зо се тим ори јен тал ним епи те ти ма ље по те, при до да ла и при ча о Ха нум ки ној охо-
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ло сти због ко је је од би ја ла ре дом све про сце, ка ко до ма ће, та ко и оне са стра не. А 
исти на је би ла да их Ха нум ка ни је од би ја ла због над ме но сти и за то што је хтје ла љеп ше 
и бо га ти је, не го за то што је већ на шла оног ко јег је же ље ла. Мо жда га је не гдје ус пут 
окр зну ла по гле дом, или су им се по гле ди слу чај но сре ли кад се, без фе ре џе, наг ну ла 
кроз про зор, а он је др ско по гле дао, осмјех нуо се и за ро био јој ср це. Си гур но је у бе са-
ним но ћи ма за ми шља ла ње го ве хра бре очи и осми јех, мо жда тек из ни клу, па пер ја сту 
бра ду и мо ли ла бо га да он до ђе и за про си је, али ње га ни је би ло. Да ни су про ла зи ли, а 
њој је пат ња не уз вра ће не љу ба ви на гр ђи ва ла ли је по ли це. Ме ђу нај у пор ни јим про сци-
ма је био ха физ Осман ко ји је већ имао јед ну же ну и ско ро пе де сет го ди на. И не са мо да 
је био стар, не го је био и кљаст, јед на но га му је би ла кра ћа, а у дје тињ ству је осли је пио 
на јед но око ко је му је од тад пот пу но би је ло. Ха нум ка га је, на рав но, сва ки пут од би ја ла, 
све док го ди не ни су про шле, про сци ури је ди ли, а Осман остао је ди ни ко ји је још же лио 
ста ру цу ру од два де сет осам. Јед ног му је да на са мо ре кла да хо ће, и та ко је та не ка-
да шња ље по ти ца о чи јим су се сма раг дним очи ма рас пре да ле ле ген де, по ста ла же на 
на же ну, ста рог и кља стог ха фи за Осма на. Та ко јој је и тре ба ло, или Ко ви со ко ле ти, 
ни ско па да, или Про би рач – оти рач, си гур но су ко мен та ри са ле злоб не же не из ма ха ле 
љу бо мор не на ње ну ље по ту. Бр зо по том је и умр ла, што од не ке ре ал не фи зич ке бо-
ле сти, што од ту ге од ко је је са мо све хла, ка ко је вје ро ва ла на на.

Гле да за кра бу ље ну при ли ку на сли ци и по ку ша ва ра за зна ти обри се ти је ла, али јој, 
због не ко ли ко сло је ва одје ће, не успи је ва. Бље сак очи ју и пор цу лан ски тен ко ји су још 
и да нас оста ли у усме ном пам ће њу по ро ди це су за у ви јек из гу бље ни и да је ма кар 
ро ди ла ди је те ко је би ви шом ге нет ском ин те ли ген ци јом на сли је ди ло ње не, а не ха-
фи зо ве бо ле сне очи. Ова ко је на сли ци са свим ла ко, мо гао би ти и он, кља сти Осман, 
а да ни ко не при ми је ти раз ли ку и као да је тој сли ци сми сао био да ви ше скри ва и 
ви ше пи та ња по ста вља, не го што от кри ва, па је ско ро исто као да је и не ма.

Нај го ру ка зну на Суд њем да ну ће из др жа ва ти сли ка ри, за пи са но је на јед ном 
мје сту у Кур’ану. Ислам има ри го ро зан став пре ма сли ка ма и ки по ви ма, јер се на њих 
гле да као опо на ша ње Бож је кре а ци је. То се до не кле од но си и на фо то гра фи ју и не ке 
су фо то гра фи је до зво ље не, а не ке ни су. Ме ђу нај стро же за бра ње ни ма су оне ко је 
при ка зу ју на га или по лу на га жен ска ти је ла. Не ка ин ди јан ска пле ме на су вје ро ва ла да 
фо то гра фи ја мо же укра сти ду шу и та ко оне мо гу ћи ти осо би бо ра вак у сви је ту ду хо ва. 
Изум ди ги тал не фо то гра фи је у 21. ви је ку ни је са мо про ми је нио тех ни ку фо то гра фи
са ња, не го и од нос љу ди пре ма фо то гра фи ји. Мо гућ ност ње не ма ни пу ла ци је и из мје
не, ап со лут на до ми на ци ја ви зу ал ног, те ње но бес крај но умно жа ва ње, као да нам 
све ви ше кра де ду шу и сво јом ла жном при сут но шћу, по ја ча ва на шу од сут ност.

Био је то је дан од оних ста рих ал бу ма у ко ји се сли ке ни су уме та ле у пла сти фи ци ра-
не џе пи ће, не го су би ва ле за ли је пље не за по за ди ну и пре кри ве не про зир ном фо ли јом, 
а из ме ђу стра ни ца је био ма сни, тан ки па пир, она кав ка кав се при је, на ча со ви ма ли ков-
ног, ко ри стио за пре цр та ва ње. Са те је про ве ла ли ста ју ћи шу шка ви па пир и па жљи во 
од ље пљу ју ћи про зир ну фо ли ју, ре кон стру и шу ћи жи во те љу ди ко јих је би ло, а још ви ше 
оних ко јих ни је. Он да је до шао рат и мно го то га је за у ви јек не ста ло. Љу ди, пред ме та, 
сје ћа ња, при ча, успо ме на... Не стао је и тај ал бум с фо то гра фи ја ма љу ди ко јих је би ло.




