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NEPODNOŠLJIVA  
LAKOĆA 

FOTOGRAFISANJA

Od 1888, kada se pojavila prva boks-kamera Džordža Istmena, 
„fotografija se pokazala kao jedan od najrevolucionarnijih pro-

nalazaka na svetu i kao najpopularniji umetnički izražajni oblik. Ona 
je uticala na istoriju, nauku i umetnost; od nje žive čitave industrije…” 

Iste te godine, 1888, Ustav Kraljevine Srbije članom 7 uspostavlja jed-
nakost svih Srba pred zakonom, a članom 22 da svaki Srbin ima pravo 
da iskaže svoju misao: govorom, pismeno, štampom ili slikama. Dakle, 
štampa je slobodna. 

Ovim jednostavnim rečenicama, štampanim pre gotovo pola veka, 
otpočinje uvod u Veliku knjigu o fotografiji, najboljoj monografiji u ovoj 
oblasti na našim prostorima, bez obzira na činjenicu što u njoj nećete 
naći nijedan redak o digitalnoj slici i digitalnim fotoaparatima! Ali zato 
ćete saznati da su neke od najstarijih fotografija na svetu snimljene grdo-
sijom dugom 12 metara, da su tehnički slabije od svih koje danas dobija-
mo pomoću malog digitalca ili malo boljeg mobilnog telefona – u kome 
je snimanje tek jedna od opcija. Vrijeme drastično smanjuje dimenzije 
tehničkih uređaja, olakšava rukovanje njima, pojeftinjuje procese. Vr-
hunske rezultate je, međutim, nemoguće postići bez većine znanja obe-
lodanjenih u Velikoj knjizi. I danas bi iskusni fotograf, da parafraziramo 
ironičnog Miroslava Krležu, mlađim sledbenicima komotno mogao po-
ručiti: „Gospodo moja, sve je to odavno napisano, samo više niko ništa 
ne čita!”

Jer, ni fotografija nije ništa drugo nego pisanje (ili crtanje) svetlošću. 
Ime je znak, smisao, te grčko photos znači svetlost, a grafos crtanje, pa je 
tako svaka fotografija blesak svetlosti. I kao što ni milioni onih koji su 
imali bolje pisaljke od Fjodora Mihailoviča Dostojevskog nisu uspeli da 
napišu bolje knjige od njega, tako su brojni oni koji su imali bolju opre-
mu od fotoreportera „Lajfa”, ali nisu uspeli da snime impresivnije foto-
grafije od njih. Može se zaključiti kako su talenat i znanje i kad je o fo-
tografiji, kao i u svakoj umetnosti, važniji od opreme. Ona lakonska, da 
bez alata nema zanata, ne važi za vrhunske domete u umetnosti. 

Fotoindustrija se u međuvremenu do te mere razvila, da je većini 
populacije omogućeno u doba „civilizacije slike” da se sami bave pro-
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izvodnjom „slika” i to sasvim solidnog, prilično visokog kvaliteta. Tako 
se može govoriti o porodičnoj, policijskoj, medicinskoj, naučnoj, struč-
noj, ratno-propagandnoj, dokumentarnoj, dokumentacijskoj, modnoj, 
reklamnoj, i bog te pita kakvoj sve fotografiji, jer su njene klasifikacije 
beskrajno široke, baš kao i njena polja odslikavanja. Isto tako, svakim 
danom širi se i njena upotrebna vrednost, od mikrofotografije cvetnog 
tučka do kosmičke fotografije Marsa! Od fantastično malog do besko-
načno velikog, ona produžuje čovekovo polje percepcije, ne samo u di-
menzijama prostora, već, u slučaju dokumentarnih slika, omogućuje da 
zavirimo i u dubine vremena. Ili nas, pak, slikama iz porodičnih albuma, 
vodi u sopstveno detinjstvo i ranu mladost! Jednim kadrom, jednim de-
lićem, jednom stotinkom sekunde, tog, davno zaustavljenog, vremena! 
Tako je Zola, nakon petnaest godina amaterskog fotografisanja, 1901. za-
pisao kako „ne možemo tvrditi da smo nešto zaista videli, dok to nismo 
foografisali”. 

Izbeglice iz besmisla najnovijih ratova najgorče suze liju za zaborav-
ljenim albumima u napuštenim stanovima i kućama, tvrdeći da se sve 
može obnoviti osim uspomena zapisanih na pravougaonom fotopapiru. 
Na njima, tim izgubljenim fotografijama, ostalo je ono što više nigde i 
nikad neće moći pronaći! Ne smatra se uzalud fotografija „ogledalom s 
pamćenjem”. 

Dirljive zapise s takvim motivima naći ćete u reportažama Žarka Ja-
njića i Mome Kapora. Drugim rečima, svaka fotografija ima cenu i pro-
cenu: tebi možda ništa ne znači, a drugome je pravo bogatstvo. U svakom 
slučaju, ona će ostati jedna od nedorečenih i do kraja neopisanih ljudskih 
sudbinskih priča na kojima počiva dobra literatura. I poput lapisa, kojim 
se pišu razna dela, iz različitih oblasti, tako se piše i svetlom, s tim što fo-
tograf mora da bude osetljiv na različite boje dnevnog svetla. Izoštrenog 
čula za nijanse svetlosnih mena od praskozorja do sutona, iz sata u sat. 
Fotografsko oko nalik je lovcu koji prati položaje senki i njihove nijanse. 

Zlatno je pravilo fotografisanja pejzaža da se fotografiše samo u zoru 
i sumrak, 15 do 30 minuta pre i posle izlaska i zalaska sunca. Samo je 
tada svetlo meko i toplo, a onda i njegove senke. Današnji urednici fo-
tografije u poznatim časopisima neće čak ni da pogledaju one koje nisu 
snimljene u zoru ili sumrak. Ako želite profesionalne rezultata, držite se 
tog pravila. Fotograf mora da vodi računa o stojnom mestu, perspekti-
vi i bude svestan da ne gleda samo očima, nego i sopstvenim iskustvom 
i vaspitanjem. Ne posmatra svet i događaje kroz sočivo kamere i zenicu 
oka, već i kroz prizmu duše. Sve se to na kraju sažima u njegov pogled 
na svet čije je ogledalo slika – za koju ljudi s pravom kažu „da govori više 
od hiljadu reči”! 

Fotografija i slike koje proizvode aparati nisu jednoznačni simbolički 
kompleksi, poput brojeva, nego višeznačni i višeslojni simboli, zbog čega 
neminovno otvaraju prostor za interpretaciju onog viđenog, ali, bogme, 
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i za gledaoca! Ono što on kaže da vidi – uvek dosta kazuje! Fotografija 
postaje novo pismo ljuskog iskustva, sada već pretežno vizuelne, civili-
zacije čoveka. 

Svi smo u poziciji da svakodnevno digitalnim spravama masovno sni-
mamo. Fotografisanje nikad nije bilo jeftinije, masovnije, lakše i brže pre-
nosiva fotografija, pa se sve odvija kao u stihu Branka Miljkovića: „poe-
ziju će (jednom) svi pisati” (ne samo pesnici). Pa, evo, svedoci smo: pišu 
je i štampaju desetine hiljada zaljubljenika, ali nema tako „jakih” stiho-
va kao što su bili Miljkovićevi. Nema autora tako snažnog, kao što beše 
Miljković. Iako je tehnologija napredovala do neslućenih visina, vrhun-
ska umetnost je ostala privilegija malog kruga najboljih. 

Pre koju deceniju, ovu tvrdnju su potkrepili i ostareli fotoreporteri, 
fotografi već pomenutog, čuvenog njujorškog magazina „Lajf ”. Uzeli su 
najjeftinije fotoaparate posle čije se upotrebe omot jednostavno baci u 
kantu za smeće, a film se sačuva i razvija u laboratoriji. Od tako snimlje-
nih kadrova napravili su foto-izložbu o kojoj je svet pisao i pričao me-
secima. U eri digitalizacije, majstori su pokazali šta je osnova najbolje 
fotografije. To je čovek, i njegov autorski senzibilitet. Njegova osobena 
estetika koja ga čini neponovljivim! 

No, nije namera ovog teksta da odaje počast samo onim najboljima. 
Ne treba zaboraviti da je napredak usrećio milione ljudi na svim konti-
nentima, jer im je omogućio da slikaju sve i svašta u gotovo svim prili-
kama. Da se bez tehničkih prepreka oprobaju u fotografiji i fotografisa-
nju, što je bilo otežano u ranijim složenim tehnološkim uslovima. Tada 
su fotografi morali da koriste hemikalije, poput razvijača i fiksira, u ra-
zvijanju (ne baš jeftinih) filmova i pri izradi slika u tamnim komorama. 
Masovnost kojom se dolazi do stotina i stotina slika, svakako ima i do-
bru stranu, kao što je npr. izbor za najbolju godišnju novinsku fotografiju 
poznatih svetskih organizatora. Vrlo često nju osvoji neki amater koji se 
sticajem okolnosti zatekao u pravo vreme na pravom mestu – i kliknuo 
kad je trebalo! 

Novim aparatima-mobilnim telefonima za masovnu upotrebu ne 
može se baš lako slikati zvezdano nebo, ali mogu ljudska lica, na širokom 
svetskom prostoru, od onih udaljenih, gotovo nenaseljenih, do krcatih 
metropola. Hodajući svetom, naš mudri pisac i jedini nobelovac, dav-
no je zapisao da se „čovek nikada ne može dovoljno nagledati zvezda-
nog neba i ljudskih lica!” Sada nam svaki malo ambiciozniji foto-amater 
može predočiti mnoštvo novih lica, time je ovaj svet, isti za sve, kako veli 
Efešanin, u našim očima postao raznolikiji, bogatiji, lepši, zanimljiviji. 

Radivoje Blagojević
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