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ВО РЕН БА КЛАНД 

КОГ НИ ТИВ НИ ЗА О КРЕТ  
У ТЕ О РИ ЈИ ФИЛ МА

Би ли смо све до ци број них по ку ша ја да се нај те жи кон цеп ту
ал ни про бле ми [теорије фил ма – прим. прев.] за о би ђу та ко што 
ће се за ме ни ти не чим дру гим. То „не што дру го” по не кад је исто
ри ја или есте ти ка фил ма; по не кад је то но ви пред мет, као што 
су те ле ви зи ја, по пу лар на кул ту ра, ви део, а по не кад је по сре ди пи
та ње но вих ме то до ло ги ја ко је мо гу ли чи ти на ре ак ту е ли зо ва не 
ме то до ло ги је дру штве них на у ка, као што су пи та ња за пу бли ку 
или ин тер вјуи, по ступ ци ко ји ни су из ву кли ко рист од ли те ра ту
ре из дру штве них на у ка ко ја је пре и спи ти ва ла соп стве не ме то де 
и огра ни че ња. 

Џе нет Бергстром1

То ком осам де се тих го ди на ХХ ве ка сту ди је фил ма по сте пе но 
су при хва та ле „но ве” ме то до ло ги је из сту ди ја кул ту ре и дру штве
них на у ка, ко је су ис ти ски ва ле спе ку ла тив не иде је о те о ри ји фил
ма. Уме сто да обра зу ју хи по те зе и мо де ле о оп штим струк ту ра ма 
и ис ку ству гле да ла ца, сту ди је фил ма су се по ме ри ле ка „не че му 
дру гом”, што је на бро ја ла Џе нет Бергстром. Ипак, од ре ђе ни број 
ис тра жи ва ча фил ма, и у Евро пи и у Се вер ној Аме ри ци, ис тра ја вао 
је са нај те жим кон цеп ту ал ним про бле ми ма те о ри је фил ма ко ји ма 
су при сту па ли из пер спек ти ве ког ни тив не на у ке. Ова књи га2 је из
ве штај о зна њу ко је су ти ког ни тив ни те о ре ти ча ри фил ма при ку

1 Ja net Bergstrom, „Ame ri can Fe mi nism and French Film The ory”, Iris, 10 
(1990), 189.

2 Ми сли се на Ба клан до ву књи гу The Cog ni ti ve Se mi o tics of Film (2000), 
ко ју овај есеј отва ра (прим. прев.).
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пи ли. Али ка ко је ово зна ње фраг мен тар но и не пот пу но, на сто ја ћу 
да га про ши рим и раз ви јем у но вим и не пред ви ђе ним прав ци ма.

Ме ђу тим, ма хом не ћу из ве шта ва ти о са зна њи ма ко је су при ку
пи ли по зна ти ког ни тив ни те о ре ти ча ри фил ма из Се вер не Аме ри ке 
(Деј вид Бор двел, Но ел Кeрол, Едвард Бра ни ган, Џо зеф Ан дер сон, 
из ме ђу оста лих), већ ћу рас пра вља ти о ма ње по зна тим те о ре ти ча
ри ма фил ма ко ји су ак тив ни уну тар ког ни тив не те о ри је у Евро пи 
– по себ но Фран че ско Ка зе ти, Ро џер Один, Ми шел Ко лин и До ми
ник Ша то.3

Упр кос слич но сти ма, у ра ду ове две гру пе при мет не су зна
чај не раз ли ке: док се вер но а ме рич ки ког ни ти ви сти од луч но од ба
цу ју основ не док три не мо дер не те о ри је фил ма (тј. „са вре ме ну” 
те о ри ју фил ма за сно ва ну на струк ту рал ној лин гви сти ци, се ми о
ти ци, марк си зму и пси хо а на ли зи), европ ски ког ни ти ви сти уво де 
ре во лу ци ју у мо дер ну те о ри ју фил ма ти ме што се вра ћа ју на ње ну 
ра ну фа зу – се ми о тич ку фа зу – и тран сфор ми шу је.4 Обе гру пе 
та ко од ба цу ју пси хо а на ли зу и за ме њу ју је ког ни тив ном на у ком. 
Ипак, европ ски ког ни ти ви сти аси ми лу ју ког ни тив ну на у ку у се
ми о тич ки оквир, док се вер но а ме рич ки ког ни ти ви сти функ ци о
ни шу са мо уну тар ког ни тив ног окви ра (оног ко ји ни је ука љан 
се ми о ти ком).

Увек је ри зич но ана ли зи ра ти рад гру пе по је ди на ца као по ка
за те ља хо мо ге не по зи ци је. Али и по ред то га, сви се вер но а ме рич ки 
ког ни ти ви сти ко је сам на бро јао при па да ју Ин сти ту ту за ког ни тив
не сту ди је фил ма и ви деа (In sti tu te for Cog ni ti ve Stu di es in Film and 
Vi deo), што до не кле ује ди њу је пла но ве за себ них ау то ра.5 Европ ске 
ког ни ти ви сте ује ди њу је то што њи хов рад кри тич ки од го ва ра на 
се ми о ти ку фил ма Кри сти ја на Ме за. Овај од го вор укљу чу је транс
фор ми са ње Ме зо ве се ми о ти ке пу тем те о ри је праг ма ти ке, ког ни
тив не на у ке и тран сфор ма тив не ге не ра тив не гра ма ти ке (што је 
за пра во је дан од глав них ис тра жи вач ких про гра ма у ког ни тив ној 

3 Ве ћи на де ла ових европ ских ау то ра ни је пре ве де на на ен гле ски је зик. 
Ме ђу тим, де ло ви пре во да мо гу се про на ћи у књи зи The Film Spec ta tor: From 
Sign to Mind, ed. War ren Buc kland, Am ster dam Uni ver sity Press, Am ster dam 1995.

4 Ко ри стим реч „мо дер ну” уме сто „са вре ме ну” јер овај тип те о ри је фил ма 
при па да дис кур су мо дер не, ко ја је про ис те кла из пе ри о да про све ти тељ ства у 
Евро пи.

5 Ин сти тут за ког ни тив не сту ди је фил ма и ви деа осно вао је Џо зеф Ан дер
сон 1994. го ди не на Од се ку за по зо ри ште и филм Уни вер зи те та у Кан за су. Бит
но је ис та ћи да је Деј вид Бор двел ау тор ис так ну тих ра до ва у обла сти и те о ри је 
и исто ри је фил ма. Он, да кле, не ви ди исто ри ју фил ма као опа сност по те о ри ју 
фил ма. Уме сто то га, он сма тра да су у пи та њу два ком пле мен тар на при сту па 
фил му (што је, уо ста лом, став ве ћи не ис тра жи ва ча). Опа сност по те о ри ју фил ма 
нај ви ше до ла зи од ис тра жи ва ња но вих пред ме та и при хва та ња „но вих” ме то
до ло ги ја, ко је Џе нет Бергстром на бра ја у увод ном ци та ту.
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на у ци). Европ ски ког ни ти ви сти по ку ша ва ју да пре ва зи ђу „тран
слин гви сти ку” Ме зо ве се ми о ти ке фил ма – то јест, Ме зо во ин си
сти ра ње да је се ми о ти ка фил ма за сно ва на ис кљу чи во на ме то да
ма струк ту рал не лин гви сти ке – та ко што ком би ну ју се ми о ти ку 
са праг ма ти ком и ког ни тив ном на у ком. Струк ту рал ни лин гви сти 
пре на гла ша ва ју ри ги дан, огра ни чен ка па ци тет је зи ка, а се ми о ти ка 
за сно ва на ис кљу чи во на струк ту рал ној лин гви сти ци кон цеп ту а
ли зу је све оста ле се ми о тич ке си сте ме на сли чан ри ги дан на чин 
– огра ни ча ва ју ћи и усло вља ва ју ћи зна че ње људ ског ис ку ства – по 
це ну ре флек сив них и кре а тив них ка па ци те та ко ри сни ка је зи ка да 
ма ни пу ли ше зна ко ви ма. Ком би ну ју ћи се ми о ти ку и ког ни тив ну 
на у ку, европ ски ког ни ти ви сти вра ћа ју рав но те жу и по чи њу да кон
цеп ту а ли зу ју при род ни је зик и дру ге се ми о тич ке си сте ме као не што 
што исто вре ме но омо гу ћа ва и огра ни ча ва. Због дво стру ког на гла
ша ва ња се ми о ти ке и ког ни тив не на у ке у ра ду европ ских ког ни
ти ви ста, зва ћу их „ког ни тив ни се ми о ти ча ри фил ма”.6 

Сли ка 1 при ка зу је од но се из ме ђу кла сич не те о ри је фил ма из 
пе ри о да од три де се тих до пе де се тих го ди на ХХ ве ка, мо дер не тео
ри је фил ма, се вер но а ме рич ких ког ни ти ви ста (на да ље: „ког ни ти
ви ста”) и ког ни тив них се ми о ти ча ра фил ма.

У овој књи зи на ме ра вам да ски ци рам по зна те те о риј ске прет
по став ке ко јих се др же ког ни тив ни се ми о ти ча ри фил ма и да раз
ја сним њи хов од нос пре ма ши рим тра ди ци ја ма ин те лек ту ал не 
ми сли два де се тог ве ка. Ког ни тив на се ми о ти ка фил ма пред ста вља 
на ред ну фа зу – и, мо гу ће је, са зре ва ње – се ми о тич ке те о ри је фил
ма. Упр кос ре во лу ци ји ко ју уво ди, ког ни тив на се ми о ти ка фил ма 
је и да ље прак тич но не по зна та у ан гло а ме рич ким про у ча ва њи ма 
фил ма. Ово ни је до бро јер она раз ви ја пот пу ни је схва та ње – пот
пу ни је од се ми о ти ке и ког ни тив не на у ке за себ но – основ не струк
ту ре фил ма, као и на чин на ко ји гле да о ци схва та ју фил мо ве. Пи шу
ћи ову књи гу на дам се да ћу уве сти ког ни тив ну се ми о ти ку фил ма 
у за јед ни цу ан гло а ме рич ких ис тра жи ва ча фил ма и, у оп шти јем 
сми слу, охра бри ти ре ва ло ри за ци ју уло ге се ми о ти ке у те о ри ји фил ма.

Пре но што ски ци рам ког ни тив ну се ми о ти ку фил ма, да ћу 
кра так пре глед по зи ци је ког ни ти ви ста и, по себ но, њи хо вих раз ло
га за од би ја ње лин гви сти ке и се ми о ти ке као одр жи вих па ра диг ми 
за про у ча ва ње фил ма. Та ко ђе ћу по ку ша ти да ис так нем не ко ли ко 

6 У сво јој ан то ло ги ји The Film Spec ta tor ове европ ске те о ре ти ча ре фил ма 
на зи вам „но вим се ми о ло зи ма”. Ме ђу тим, тер мин „се ми о ло ги ја” је са да ар ха и чан 
и од но си се са мо на ра до ве из ше зде се тих го ди на ХХ ве ка за сно ва не на струк ту
рал ној лин гви сти ци. У овој књи зи ћу ко ри сти ти тер мин „се ми о ти ка фил ма”. Та ко
ђе, до да ва ње ре чи „ког ни тив на” ис ти че јед нак ста тус ових европ ских тео ре ти ча
ра фил ма пре ма ког ни тив ним и се ми о тич ким ме ха ни зми ма у раз у ме ва њу фил ма. 
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про бле ма ве за них за њи хо ву те о ри ју фил ма, ко ја се за сни ва ис кљу
чи во на ког ни тив но ме.

Ко ли ко је раз лаз из ме ђу мо дер не те о ри је фил ма и ког ни ти ви
зма за сно ван на кон цеп ту ал ном не сла га њу, а ко ли ко јед но став но 
на не ра зу ме ва њу? Украт ко, твр ди ћу да је кри ти ка пси хо а на ли тич ке 
ди мен зи је мо дер не те о ри је фил ма од стра не ког ни ти ви ста за сно
ва на на кон цеп ту ал ном не сла га њу и, шта ви ше, да је то не сла га ње 
де ли мич но оправ да но. Ме ђу тим, та ко ђе ћу твр ди ти да је ког ни ти
ви стич ка кри ти ка лин гви стич ке и се ми о тич ке ди мен зи је мо дер не 
те о ри је фил ма за сно ва на на не ра зу ме ва њу, што је до ве ло до то га 
да они ла жно по би ја ју ње не пре ми се.

Ако те о ри ја фил ма же ли да на пра ви би ло ка кав на пре дак, она 
мо ра да уста но ви те мељ за не сла га ње из ме ђу раз ли чи тих шко ла 
и мо ра да иден ти фи ку је не спо ра зум. Пи тер Ле ман твр ди да ис тра
жи ва чи тре ба да раз ви ју ди ја лог са дру гим ис тра жи ва чи ма. Он 
пи та: „Ка ко под у ча ва мо сту ден те да с по што ва њем ди ску ту ју са 
сво јим ко ле га ма или про фе со ри ма ако их ли те ра ту ра ко ју чи та ју 
на во ди да од ба це кри тич ке ме то до ло ги је и сти ло ве фил ма са ко ји ма 
се не сла жу?” Он ка же и сле де ће: „Сту ден ти би та ко ђе тре ба ло да 

1. КЛА СИЧ НА ТЕ О РИ ЈА ФИЛ МА
(a) Мон та жи сти (Ру долф Ар нхајм, Сер геј Ај зен штајн итд.)
(b) Ре а ли сти (Ан дре Ба зен, Зиг фрид Кра ка у ер итд.)

2. МО ДЕР НА ТЕ О РИ ЈА ФИЛ МА (тј. „са вре ме на” те о ри ја фил ма)
(a) Се ми о ти ка фил ма (Кри сти јан Мез, књи ге Film Lan gu a ge и Је зик 

и ки не ма то граф ски ме ди јум)
(b) Постструк ту ра ли стич ка те о ри ја фил ма (тј. дру га се ми о ти ка, 

пси хо се ми о ти ка): марк си стич ка и пси хо а на ли тич ка те о ри ја 
фил ма Сти ве на Хи та, Ко ли на Ма кеј ба, Ме за у књи зи The Ima gi
nary Sig ni fi er, ЖанЛу ја Ко мо ли ја, ЖанЛу ја Бо дри ја итд. (пре лаз 
са 2a на 2b из вр ши ле су те о ри је ис ка зи ва ња за сно ва не на лин гви
сти ци Еми ла Бен ве ни ста)

3. КОГ НИ ТИВ НА ТЕ О РИ ЈА ФИЛ МА
Деј вид Бор двел, Но ел Кeрол, Едвард Бра ни ган, Џо зеф Ан дер сон, 
Тор бен Гро дал, Ед Тен, Ма ри Смит

4. КОГ НИ ТИВ НА СЕ МИ О ТИ КА ФИЛ МА (раз ви ла се из 2a)
(a) Но ве те о ри је ис ка зи ва ња (Фран че ско Ка зе ти, Кри сти јан Мез у 

књи зи Im per so nal Enun ci a tion, or the Pla ce of Film)
(b) Се ми о праг ма ти ка фил ма (Ро џер Один)
(c) Тран сфор ма тив на ге не ра тив на гра ма ти ка и ког ни тив на се ми о

ти ка фил ма (Ми шел Ко лин, До ми ник Ша то)

Сли ка 1
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схва те да је оно што они мо гу да на у че од не ко га ја ко ма ло или 
ни ма ло у скла ду са ме то до ло ги јом или кри тич ким ми шље њем те 
осо бе.”7 Слич но то ме, Но ел Ке рол го во ри да би „те о ре ти са ње о 
фил му тре ба ло би ти ди ја лек тич но”, и до да је: „Под ти ме ми слим 
да је кри ти ко ва ње већ по сто је ће те о ри је зна ча јан на чин на ко ји се 
раз ви ја те о ре ти са ње о фил му. Не ко би мо жда ре као да је са ма мо ја 
упо тре ба ре чи ’раз ви ја’ ов де сум њи ва. Ме ђу тим, ја сма трам да је 
ели ми ни са ње гре шке на пре дак и да је то, мо же мо се на да ти, јед на 
од по тен ци јал них по сле ди ца ди ја лек тич ке кри ти ке. На рав но, још 
јед на по зи тив на по сле ди ца би мо гла би ти про на ла зак пу та до бо
љег ре ше ња до ко јег би се до шло кри ти ку ју ћи те о риј ско ре ше ње 
про бле ма.”8 Ке ро лов нај но ви ји став је да тре ба раз ви ти ди ја лог са 
ра ни јим те о ри ја ма фил ма, уме сто да се оне јед но став но осу де.

У пре гле ду ког ни ти ви зма ко ји сле ди ни је ми на ме ра да од ба
цу јем, већ да бу дем кри тич ки на стро јен. Ово укљу чу је раз ја шња
ва ње не спо ра зу ма, ка ко би смо мо гли за со бом оста ви ти ста ра не
сла га ња и на пре до ва ти та ко што ће мо на па сти но ва не сла га ња.

Ког ни тив ни сти про на ла зе ма ло то га вред ног или за ни мљи вог 
у мо дер ној те о ри ји фил ма, иа ко Деј вид Бор двел у књи зи На ра ци ја 
у игра ном фил му при хва та вред ност не ких ра них се ми о тич ких ра
до ва, као што је gran de syntag ma ti que Кри сти ја на Ме за.9 Ипак, Бор
двел под ри ва ово при зна ње у дру гом по гла вљу исте књи ге ка да 
по ста вља сле де ћа пи та ња:

За што би, уо ста лом, ко ри шће ње лин гви стич ких пој мо ва би ло 
ну жан услов филм ске на ра ци је? Под ра зу ме ва ли се да лин гви сти
ка ну ди на чин да се филм под ве де под оп шту те о ри ју зна че ња? Или 
мо жда лин гви сти ка ну ди ме то де ис тра жи ва ња ко је мо же мо да усво
ји мо? Или је лин гви сти ка на про сто скла ди ште ло ка ли зо ва них и 
су ге стив них ана ло ги ја с филм ским про це сом?10

Ре дом ћу од го ва ра ти на сва ко пи та ње. Шта ви ше, ко ри сти ћу 
сво је од го во ре као при ли ку да се освр нем на прет ход но ис тра жи
ва ње, ко је је из ве де но у име се ми о ти ке фил ма.

7 Pe ter Leh man, „Po li tics, Film The ory, and the Aca demy”, Jo u r nal of Film 
and Vi deo, 40, 2 (1988), 49–50.

8 Noël Car roll, The o ri zing the Mo ving Ima ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 
Cam brid ge 1996, 319. Та ко ђе ви де ти Ке ро лов есеј „Pro spects for Film The ory: A 
Per so nal As ses sment”, PostThe ory: Re con struc ting Film Stu di es, ed. Da vid Bord well 
and Noël Car roll, The Uni ver sity of Wi scon sin Press, Ma di son 1996, 37–68, по себ но 
56–68.

9 Da vid Bord well, Nar ra tion in the Fic tion Film, Met huen, Lon don 1985, xii. 
(Деј вид Бор двел, На ра ци ја у игра ном фил му, прев. Сла ви ца Ми ле тић, Филм ски 
цен тар Ср би је, Бе о град 2013, 9.)

10 Исто, 36.
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1. За што би, уо ста лом, ко ри шће ње лин гви стич ких пој мо ва 
би ло ну жан услов филм ске на ра ци је?

Јед но ста ван од го вор је да ко ри шће ње лин гви сти ке ни је ну жан 
услов за ана ли зу филм ске на ра ци је. Бор двел је у пра ву ка да кри
ти ку је Ме зо во тран слин гви стич ко ста но ви ште. Мез је у по чет ку 
на пра вио гре шку го во ре ћи да је лин гви сти ка нео п хо дан услов за 
ана ли зи ра ње филм ске на ра ци је јер је из јед на ча вао је зик фил ма са 
на ра тив но шћу: „Тач но у оној ме ри у ко јој се ки не ма то гра фи ја су
о ча ва ла са про бле ми ма на ра ци је је (...) ус пе ла да про из ве де ко ли
чи ну од ре ђе них озна ча ва ју ћих про це ду ра.”11 Ме ђу тим, ову јед на
кост оспо рио је у књи зи Је зик и ки не ма то граф ски ме ди јум12, ко ја 
озна ча ва са зре ва ње ње го вих се ми о тич ких раз ми шља ња о фил му. 
Мо жда би смо ово пи та ње мо гли да усме ри мо на зад Бор две лу и 
пи та мо га за што је ње го ва исто риј ска по е ти ка ки не ма то гра фи је 
по нај ви ше по е ти ка на ра ци је.13

2. Под ра зу ме ва ли се да лин гви сти ка ну ди на чин да се филм 
под ве де под оп шту те о ри ју зна че ња?

Кра так од го вор на то да ли лин гви сти ка под во ди филм под 
оп шту те о ри ју зна че ња био би: да. По сма тра ти филм уну тар оп ште 
те о ри је зна че ња има мно ге по сле ди це, а не ко ли ко њих ћу са да 
ис та ћи.

Се ми о ти ка фил ма је про је кат ко ји не по сма тра „филм” као 
не про бле ма ти чан, уна пред дат ен ти тет, већ се од ра жа ва на са му 
при ро ду по сто ја ња фил ма, за јед но са по сле ди ца ма ко је он има на 
кул ту ру и дру штво. Се ми о ти ча ри до во де у пи та ње здра во ра зум
ско иде о ло шко схва та ње фил ма као јед но став не фор ме бе за зле не 
за ба ве, твр де ћи да је то си стем зна че ња ко ји ар ти ку ли ше ис ку ство. 
Ово је ре ле ван тан оквир у ко јем тре ба ис тра жи ва ти филм, јер – што 
дру штво по ста је ком плек сни је, оно се све ви ше осла ња на си сте ме 
зна че ња ко ји тре ба да ус по ста ве, по јед но ста ве и ор га ни зу ју ис ку
ство. Фун да мен тал на прет по став ка се ми о ти ке је да је „це ло људ ско 
ис ку ство, без из у зе та ка, ин тер пре та тив на струк ту ра по сре до ва на 

11 Chri stian Metz, Film Lan gu a ge: A Se mi o tics of the Ci ne ma, trans. Mic hael 
Taylor, Ox ford Uni ver sity Press, New York 1974, 95

12 Chri stian Metz, Lan ga ge et ci ne ma, La ro us se, Pa ris 1971. (Кри сти јан Мез, 
Је зик и ки не ма то граф ски ме ди јум, прев. Гор да на Вел марЈан ко вић, Ин сти тут 
за филм, Бе о град 1975.)

13 У уво ду за књи гу На ра ци ја у игра ном фил му Бор двел пи ше: „Ши ро ко 
узев ши, мој циљ је да из ло жим јед ну по е ти ку на ра ци је” (9), а у за кључ ку: „Ни шта 
од оно га што сам ре као ни је де фи ни тив но, али при каз на ра ци је мо же под ста ћи 
раз вој јед ног дра го це ног под руч ја зна ња: исто риј ске по е ти ке фил ма” (376).
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и пот по мог ну та зна ци ма”.14 Се ми о ти ка ну ди све о бу хват ну те о ри ју 
људ ске кул ту ре – или, пре ци зни је, људ ског ис ку ства, ве ро ва ња и 
зна ња. То је те о ри ја у ко јој су љу ди по ста вље ни та ко да има ју ин ди
рек тан – по сре до ван – од нос пре ма свом окру же њу. Ја ћу ка сни је 
твр ди ти да при род ни је зик игра од лу чу ју ћу уло гу у овом про це су 
по сре до ва ња, омо гу ћа ва ња по је дин ци ма да кон тро ли шу и раз у
ме ју сво ју сре ди ну. Али при род ни је зик ни је све о бу хва тан јер се 
људ ска кул ту ра са сто ји од ве ли ког бро ја дру гих се ми о тич ких 
си сте ма – као што је филм – ко ји та ко ђе по сре ду ју из ме ђу по је ди
на ца и њи хо вог окру же ња. Мо жда је ов де бит но на по ме ну ти да је 
мо је из ла га ње огра ни че но на ан тро по се ми о ти ку (ис тра жи ва ње 
људ ских зна ко ва) и не по кри ва зо о се ми о ти ку (ис тра жи ва ње жи во
тињ ске ко му ни ка ци је), прем да су оба ује ди ње на под би о се ми о ти ком 
(ис тра жи ва ње ко му ни ка ци је ко ју про из во де сви жи ви ор га ни зми). 
Лин гви сти ка, про у ча ва ње при род ног је зи ка, јед на је од до ми нант
ни јих гра на ан тро по се ми о ти ке, али она има вр ло ма лу уло гу у 
би о се ми о ти ци и ни је укљу че на у зо о се ми о ти ку.

Ис тра жи ва ње фил ма из се ми о тич ке пер спек ти ве не укљу чу је 
ње го во по ре ђе ње са при род ним је зи ком (иа ко је то јед на од се кун
дар них по сле ди ца при ме њи ва ња се ми о тич ке ана ли зе на филм), 
већ нај пре укљу чу је ана ли зи ра ње спе ци фич но сти фил ма. У се мио
ти ци фил ма спе ци фич ност се де фи ни ше у скла ду са ин ва ри јант
ним од ли ка ма ко је се при ме ћу ју у свим фил мо ви ма, од ли ка ма ко је 
да ју фил му ње го ву по себ ност, што од ре ђу је ње го ве је дин стве не 
на чи не да ар ти ку ли ше и по сре ду је ис ку ство. Се ми о ти ча ри фил ма 
де фи ни шу спе ци фич ност не у скла ду са ин ва ри јант ним по вр шин
ским од ли ка ма фил ма (ко је су од мах при мет не), већ са ду бин ским 
си сте мом ин ва ри јант них од ли ка (ко ји је скри вен, не при ме тан и 
не по ка зу је се). Ова се ми о тич ка пер спек ти ва про ти ви се ра ду кла
сич них те о ре ти ча ра фил ма, ко ји су та ко ђе про у ча ва ли спе ци фич
ност фил ма. Ме ђу тим, они су де фи ни са ли спе ци фич ност у скла ду 
са од мах при мет ним од ли ка ма фил ма, а ова кво фо ку си ра ње је до
ве ло до то га да они фор му ли шу две ме ђу соб но кон тра дик тор не 
те о ри је спе ци фич но сти фил ма. Ру долф Ар нхајм ис ти че да спе ци
фич ност фил ма ле жи у је дин стве ним од ли ка ма „на ру ша ва ња” (по
себ но у мон та жи) ко је по ка зу ју спе ци фич но при ка зи ва ње при мет не 
ствар но сти ко је филм ма ни фе сту је – ње го во пред ста вља ње је дин
стве ног по гле да на ствар ност. Ме ђу тим, Ан дре Ба зен је твр дио да 
спе ци фич ност фил ма ле жи у спо соб но сти да – пр ви пут у исто ри ји 
умет но сти – за бе ле жи „ствар ност” без упли та ња људ ске ру ке (твр дио 

14 John Deely, Bro o ke Wil li ams, Fe li cia E. Kru se, „In tro duc tion”, Fron ti ers in 
Se mi o tics, In di a na Uni ver sity Press, Blo o ming ton 1986, xi.
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је, да кле, да спе ци фич ност фил ма ле жи у ње го вом ег зи стен ци јал
ном од но су пре ма ствар но сти). За го ва рао је иде ју да филм ски ства
ра о ци не тре ба да под во де спо соб ност сни ма ња фил ма под на ру ша
ва ју ће тех ни ке као што је мон та жа. Уме сто то га, пред ла гао је стил 
ки не ма то гра фи је ко ји би ис ко ри стио ка па ци те те сни ма ња – као 
што су дуг ка дар, ду бок фо кус и кре та ње ка ме ре – ко ји одр жа ва ју 
ње го ву ве зу са ствар но шћу. Мез је же лео да пре бро ди те две кон
тра дик тор не те о ри је де фи ни шу ћи спе ци фич ност у скла ду са ду бин
ским си сте мом ин ва ри јант них од ли ка. Да бих пред ста вио раз у ме
ва ње то га шта „ду бин ски си стем ин ва ри јант них од ли ка” зна чи и 
ка ко он омо гу ћа ва Ме зу да пре бро ди кон тра дик тор но сти кла сич не 
те о ри је фил ма, мо рам да ти пре глед се ми о ти ке.

Се ми о ти ка је за сно ва на на хи по те зи да све вр сте по ја ва има ју 
од го ва ра ју ћи ду бин ски си стем ко ји тво ри и спе ци фич ност и ра зу
мљи вост тих по ја ва. Уло га те о ри је у се ми о ти ци је сте да ду бин ски, 
не ви дљи ви си стем учи ни ви дљи вим та ко што ће око ње га кон
стру и са ти мо дел. Мо дел је „не за ви сни пред мет ко ји сто ји у од ре
ђе ном од но су пре ма пред ме ту спо зна је (ни је иден ти чан са њим 
ни ти је пот пу но раз ли чит од ње га) и ко ји, као по сре до ва на ве за у 
спо зна ва њу, мо же да за ме ни пред мет спо зна је у од ре ђе ним од но
си ма и пру жи ис тра жи ва чу од ре ђе ну ко ли чи ну ин фор ма ци ја ко је 
се, од ре ђе ним пра ви ли ма ко ре спо ден ци је, мо гу пре не ти на пред
мет об ли ко ва ња. По тре ба за мо де лом се ја вља ка да се не по сред на 
ана ли за пред ме та из не ких раз ло га по ка же као нео д го ва ра ју ћа или 
не мо гу ћа.”15

Пр ви ко рак у раз ви ја њу се ми о тич ке те о ри је фил ма је сте ус по
ста вља ње мо де ла не ви дљи вог си сте ма ко ји је ду бин ски за фил мо
ве, што укљу чу је иден ти фи ко ва ње од ли ка и де ло ва овог ду бин ског 
си сте ма, за јед но са на чи ном на ко ји су они по ве за ни јед ни са дру
ги ма и ка ко функ ци о ни шу. Крај њи мо дел се из ра жа ва ни зом хи по
те за, или спе ку ла тив ним пред ло зи ма. Ови пред ло зи ни су очи глед но 
тач ни или не тач ни, али су мо гу ћи. Ва лид ност ових мо гу ћих пред
ло га и мо де ла ко је фор ми ра ју за ви се и од уну тра шњих и од спољ них 
кри те ри ју ма. Ин тер но, хи по те зе и мо де ли мо ра ју да из ра жа ва ју 
ло гич ку кон зи стен ци ју. Екс тер но, они мо ра ју да бу ду у ста њу да 
ана ли зи ра ју по сто је ће по ја ве и „пред ви де” струк ту ре но вих по ја
ва. Се ми о тич ка те о ри ја фил ма мо же би ти про гла ше на ва лид ном 
или не на осно ву сво је ло гич ке (не)до след но сти, као и сво је (не)мо
гућ но сти да при пи ше од ре ђе ну по ја ву по сто је ћем или но вом фил му 

15 Овај ци тат Бо ри са Глин ског, Бо ри са Гр ја зно ва, Бо ри са Ди ни на и Ев ге ни ја 
Ни ки ти на мо же се про на ћи у: P. N. De ni sov, Prin ci ples of Con struc ting Lin gu i stic 
Mo dels, Mo u ton, The Ha gue 1973, 154.
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– што укљу чу је до во ђе ње у ве зу фил ма са се ми о ти ча ре вим прет
ход ним мо де лом ду бин ског си сте ма. Дру гим ре чи ма, екс тер на ва
лид ност за ви си од то га да ли мо дел по се ду је оп штост или не – да 
ли је мо гу ће при ме ни ти га на све по ја ве, по сто је ће и но ве.

Мез је по ку шао да ус по ста ви оп шти мо дел ду бин ског си сте ма 
за све фил мо ве. Ње гов пр ви мо дел, о ко јем ће би ти ви ше ре чи, је 
gran de syntag ma ti que, а дру ги, раз ви јен у књи зи Је зик и ки не ма то
граф ски ме ди јум, по ку ша ва да де фи ни ше спе ци фич ност фил ма као 
је дин стве ну ком би на ци ју пет свој ста ва ко ја се пре пли ћу: ико нич
ност, ме ха нич ко удво стру ча ва ње, мно го стру кост, по кре тљи вост 
и ме ха нич ки про из ве де не мно го стру ке и по крет не сли ке.16 Мез је 
схва тио да ни јед но од ових свој ста ва, уко ли ко се по сма тра ју за себ
но, ни је спе ци фич но за ки не ма то граф ски ме ди јум; спе ци фич ност 
ки не ма то граф ског ме ди ју ма, ка ко он твр ди, ле жи у њи хо вој спе ци
фич ној ком би на ци ји. Ових пет свој ста ва ни је јед но став но ста вље
но на го ми лу, већ су ор га ни зо ва ни у од ре ђе не си сте ме, ко је Мез 
об ли ку је као кру го ве ко ји се пре кла па ју, слич но Ве но вом ди ја гра му 
(ма да Мез не иде то ли ко да ле ко да овај мо дел пред ста ви гра фич ки; 
ја сам то ура дио на сли ци 2). Спе ци фич ност фил ма се за Ме за са
сто ји од пет свој ста ва и си сте ма ко ји их устро ја ва. При ме ти те да 
Мез не ус по ста вља ди рект но по ре ђе ње из ме ђу фил ма и при род ног 
је зи ка у овом се ми о тич ком мо де лу фил ма. Иа ко је мо гу ће од го во
ри ти на пи та ње ло гич ке кон зи стен ци је Ме зо вог мо де ла ре зо но ва ња 
у књи зи Је зик и ки не ма то граф ски ме ди јум, мо ја на ме ра при ли ком 
освр та на ову књи гу је да јед но став но ски ци рам се ми о тич ки мо дел 
ко ји Мез ту раз ви ја. При мар ни про блем овог мо де ла је ње го ва 
оп штост, јер он из о ста вља не ке аван гард не фил мо ве ко ји не са др же 
ме ха нич ко удво стру ча ва ње (на при мер, фил мо ве Ле на Ли ја) и фил
мо ве ко ји не са др же по кре тљи вост (нај хва ље ни ји при мер је филм 
La Jetée Кри са Мар ке ра).

Као и дру ге сту ди је се ми о ти ке, се ми о ти ка фил ма усва ја дво
стру ку хи је рар хи ју из ме ђу ви дљи вог и не ви дљи вог ни воа ствар
но сти и фор му ли ше мо гу ће хи по те зе ко је опи су ју овај ду бин ски, 
не ви дљи ви слој. Крај њи циљ се ми о ти ке фил ма је сте да ство ри мо
дел ду бин ског не ви дљи вог си сте ма за све фил мо ве. Док је Фер ди
нанд де Со сир спе ци фич ни ду бин ски си стем при род них је зи ка звао 
la lan gue, за раз ли ку од по вр шин ских по ја ва, la pa ro le, Но ам Чом
ски ду бин ски си стем на зи ва ком пе тен ци јом, за раз ли ку од из вр ше
ња, а код Ме за се тај од ре ђе ни ду бин ски си стем фил ма на зи ва ки
не ма то граф ским је зи ком, за раз ли ку од по је ди нач них фил мо ва.

16 К. Мез, Је зик и ки не ма то граф ски ме ди јум, по гла вље 10, по себ но 181–182 
(прим. прев.).
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Функ ци ја мо де ла је сто га да по сре ду је из ме ђу те о ри је и свр хе 
ње ног ис тра жи ва ња. Се ми о ти ча ри не упа да ју у за блу ду по и сто ве
ћи ва ња пра вих пред ме та са пред ме ти ма зна ња јер уви ђа ју да сви 
те о риј ски окви ри не от кри ва ју свој спе ци фич ни пред мет, већ мо
ра ју да га кон стру и шу, упра во за то што је пред мет ис тра жи ва ња 
не до сту пан пер цеп ци ји. Со сир је то схва тио у од но су на од ре ђе не 
пред ме те сту ди ја се ми о ти ке: „Да ле ко од то га да пред мет прет хо ди 
тач ки гле ди шта, ре кло би се да тач ка гле ди шта ства ра пред мет.”17 
За Са мју е ла Ве бе ра пак „ова тврд ња обе ле жа ва епи сте мо ло шки 
про стор у Со си ро вим те о риј ским по ку ша ји ма, а за не ма ри ти ње
го ве да ле ко се жне им пли ка ци је је не дво сми сле но зна чи ло по гре шно 
ту ма чи ти ста тус ње го вих ар гу ме на та”.18 Да се Со си ро ви ар гу мен ти 
не би по гре шно ту ма чи ли, мо рам ис та ћи да се ми о ти ка кон стру и ше 
мо дел пред ме та свог ис тра жи ва ња; она не ства ра пред мет свог 
ис тра жи ва ња (прем да Со сир ко ри сти гла гол créer – ства ра ти – у 
прет ход ном ци та ту).

17 Fer di nand de Sa us su re, Co u r se in Ge ne ral Lin gu i stics, trans. Roy Har ris, 
Duc kworth, Lon don 1983, 8. (Фер ди нанд де Со сир, Курс оп ште лин гви сти ке, 
прев. Ду шан ка То ча нац Ми ли во јев, Ми ло рад Ар се ни је вић, Сне жа на Гу ду рић 
и Алек сан дар Ђу кић, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски 
Кар лов ци – Но ви Сад 1996, 33.)

18 Sa muel We ber, „Sa us su re and the Ap pa ri tion of Lan gu a ge: The Cri ti cal Per
spec ti ve”, Mo dern Lan gu a ge No tes, 91 (1976), 916.

Сли ка 2: ико нич ност (1), ме ха нич ко удво стру ча ва ње (2),  
мно го стру кост (3), по кре тљи вост (4) и ме ха нич ки про из ве де не  

мно го стру ке и по крет не сли ке (5)
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Да би се дао пот пу ни од го вор на дру го Бор две ло во пи та ње 
– „Под ра зу ме ва ли се да лин гви сти ка ну ди на чин да се филм под
ве де под оп шту те о ри ју зна че ња?” – мо ра мо да уђе мо ду бље у 
те о ри ју се ми о ти ке. Ду бин ски си стем је „не ви дљи ви са др жај ко ји 
по зајм љу је струк ту ру ви дљи вом уто ли ко што озна ча ва и пре но си 
упра во исто риј ско ис ку ство по је дин ца и гру пе”.19 Се ми о ти ча ри 
овај не ви дљи ви, ду бин ски си стем, ко ји по зајм љу је струк ту ру ви
дљи вом, на зи ва ју си сте мом ко до ва. Је дан од ин те грал них ко до ва 
људ ске кул ту ре (ма да не и све о бу хват ни) је сте и при род ни је зик. 
То је си стем спе ци фи чан за вр сту ко ји раз ли ку је љу де од жи во ти ња 
и ко ји љу ди ко ри сте да раз ви ја ју за јед нич ко схва та ње све та.

Си стем ко до ва са сто ји се од по сто је ћег ни за ко нач них, ин ва
ри јант них од ли ка је зи ка, те пра ви ла за њи хо во сла га ње. Го вор (la 
pa ro le) про из во де два про це са: ко до ви се би ра ју из ду бин ског си
сте ма, а он да се ком би ну ју у скла ду са пра ви ли ма. Оба про це са 
тво ре ра зу мљи вост је зи ка јер је зна че ње про из вод струк ту рал них 
од но са ко ји по сто је из ме ђу ко до ва. Го вор се он да мо же ана ли зи
ра ти у сми слу ду бин ског си сте ма ко до ва у ко јем се про из во ди.20 
У се ми о ти ци, „код” је сто га тер мин ко ји озна ча ва ду бин ски си стем 
ко ји тво ри спе ци фич ност по ја ва, по зајм љу је им струк ту ру и по
твр ђу је њи хо ву ра зу мљи вост.

У ана ли зи фил ма из се ми о тич ке пер спек ти ве ис тра жи ва чи 
фил ма до во де те о ри ју фил ма на но ви ни во филм ске ствар но сти. 
Они успе шно по ка зу ју да је ути сак је дин ства и кон ти ну и те та ко је 
сва ки гле да лац до жи вља ва у би о ско пу за сно ван на за јед нич ком, 
не ви дљи вом ду бин ском си сте му ко до ва ко ји тво ри спе ци фич ност, 
по зајм љу је струк ту ру и по твр ђу је ра зу мљи вост на ви дљи вом ни
воу фил ма. Ра ни се ми о ти ча ри фил ма при ме њи ва ли су ме то до ло
ги ју сег мен та ци је и кла си фи ка ци је из струк ту рал не лин гви сти ке 
да би иден ти фи ко ва ли не ви дљи ви си стем ко ји је ду бин ски у фил му. 
Ус по ста вља ње ове хи је рар хи је – из ме ђу ви дљи вог ни воа фил ма 
и не ви дљи вог си сте ма ко до ва ко ји су у ње го вом ду бин ском ни воу 
– основ ни је до при нос се ми о ти ча ра те о ри ји фил ма до са да. Они 
по ка зу ју да је кон ти ну и тет фил ма по вр шин ска илу зи ја ко ју су 
марк си стич ки кри ти ча ри зва ли „ути сак ствар но сти”. Се ми о ти ка 
у прак си омо гу ћа ва те о ре ти ча ри ма фил ма да на пра ве раз дор из ме
ђу фил ма и ње го вог озна чи те ља, да раз би ју на вод но спољ ну ве зу 

19 J. Deely, B. Wil li ams, F. E. Kru se, нав. де ло, xiv.
20 Јед на фун да мен тал на раз ли ка из ме ђу ду бин ских ствар но сти је то што 

си стем ко до ва при род ног је зи ка (la lan gue) има дру га чи ји ло гич ки тип у од но
су на си стем ко до ва фил ма (ки не ма то граф ски је зик). La lan gue је на мно го ви шем 
ни воу ор га ни за ци је не го ки не ма то граф ски ко до ви – и, за пра во, сви оста ли 
се ми о тич ки ко до ви.
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из ме ђу њих, и да по ка жу да је сми сао фил ма ре зул тат си сте ма 
ко до ва, а не од нос из ме ђу сли ке и озна чи те ља. 

На кон што су се ми о ти ча ри иден ти фи ко ва ли хи је рар хи ју из
ме ђу ви дљи вог и не ви дљи вог, шта су по ста ли основ ни „пред ме ти” 
њи хо вих ис тра жи ва ња? Вр ло јед но став но, они су по че ли да ус по
ста вља ју мо де ле раз ли чи тих ду бин ских си сте ма ко ји од ре ђу ју 
по вр шин ски – ви дљи ви – ни во фил ма. У том тре нут ку су се се мио
ти ча ри уда љи ли од ана ли зе је зи ка ки не ма то гра фи је (или филм ске 
спе ци фич но сти) и ство ри ли те о ри ју тек сту ал не ана ли зе, под стак
нув ши про у ча ва ње ду бин ских си сте ма ко ји од ре ђу ју тек сту ал не 
струк ту ре од ре ђе ног фил ма о ко јем се го во ри, укљу чу ју ћи узроч
нопо сле дич ну на ра тив ну ло ги ку, про цес на ра ти ви за ци је, про
стор новре мен ске од но се из ме ђу ка др о ва, обра сце по на вља ња и 
раз ли ко ва ња, те спе ци фич не филм ске тех ни ке као што је, на при
мер, eyeli ne match21.

Иден ти фи ка ци ја и ана ли за ових ду бин ских си сте ма ре зул тат 
су под во ђе ња фил ма под оп шту те о ри ју зна че ња. Бор двел мо же да 
се бу ни што су ру ски фор ма ли сти про у ча ва ли мно ге од ових ме ха
ни за ма фил ма, али, као што је до бро по зна то, Со си ро ва струк ту
рал на лин гви сти ка је ди рект но ути ца ла на ру ске фор ма ли сте.

3. Или мо жда лин гви сти ка ну ди ме то де ис тра жи ва ња ко је 
мо же мо да усво ји мо?

Лин гви сти ка ну ди ме то де ис тра жи ва ња ко је те о ре ти ча ри 
фил ма мо гу да усво је. По зва ћу се на нај о чи глед ни ји при мер: ра ни 
се ми о ти ча ри фил ма по зај ми ли су из струк ту рал не лин гви сти ке 
тест за ме не, де дук тив ни ме тод ко јим се ана ли зи ра ка ко ду бин ски 
ни во по зајм љу је струк ту ру по вр шин ском ни воу. Овај ме тод са сто
ји се од сег мен та ци је и кла си фи ка ци је. У прин ци пу, за ме на укљу
чу је уза јам ни од нос про ме не на по вр шин ском ни воу и про ме не на 
ду бин ском ни воу. Про ме на на по вр ши ни мо же би ти или ва ри ја ци
ја истог ко да или но ви код. Пу тем те ста за ме не се ми о ти ча ри мо гу 
да иден ти фи ку ју про ме не на по вр шин ском ни воу ко је од го ва ра ју 
про ме на ма на ду бин ском ни воу.

Тест за ме не омо гу ћио је Со си ру да опи ше го вор (la pa ro le) као 
бес ко нач ност по ру ка ко је про из во ди огра ни чен, ду бин ски си стем 

21 У пи та њу је тех ни ка сни ма ња и мон та же у ко јој ка ме ра пре ла зи са ју
на ка на пред мет њи хо вог по сма тра ња – пр ви ка дар се фо ку си ра на ју на ка ко ји 
по сма тра не што ван ка дра, а на ред ни на оно што се по сма тра, чи ме се до би ја 
при род ни ји пре лаз са ка дра на ка дар. Та ко пу бли ка ви ди и оно га ко гле да и оно 
што се гле да. Ова тех ни ка је, из ме ђу оста лих, при сут на и у фил му Про зор у дво
ри ште (Re ar Win dow) Ал фре да Хич ко ка из 1954. го ди не, у ко јем ка ме ра че сто 
иде са ју на ка ко ји гле да кроз про зор на сце ну ко ју он по сма тра (прим. прев.).
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(la lan gue). Кон цепт „иден ти те та” омо гу ћио му је да сма њи бес ко
нач ност го во ра на овај огра ни че ни си стем јер је схва тио да је сав 
го вор са ста вљен од истог ма лог бро ја ин ва ри јант них ко до ва ко ји 
се ре кур зив но ко ри сте у раз ли чи тим ком би на ци ја ма. Со сир ни је 
за ми слио овај си стем као јед но став ну го ми лу ко до ва, већ као низ 
ме ђу соб но за ви сних, фор мал них од но са. Та ко ђе – и ов де је Со сир 
утвр дио „ко нач ни за кон је зи ка” – он је де фи ни сао ко до ве са мо у 
сми слу њи хо вих од но са, или раз ли ке, са дру гим ко до ви ма (ка ко 
у сми слу па ра диг мат ских од но са у ко је сту па ју у ду бин ском си сте
му, та ко и у сми слу од но са у ко је сту па ју то ком го во ра).

Те о ри ја за ме не, за сно ва на на ана ли тич ким ме то да ма сег мен
та ци је и кла си фи ка ци је, до ве ла је Ме за до то га да у есе ју „Pro blems 
of De no ta tion in the Fic tion Film” фор му ли ше gran de syntag ma ti que, 
што Бор двел хва ли у пред го во ру књи зи На ра ци ја у игра ном фил му. 
За Ме за, gran de syntag ma ti que озна ча ва је дан од при мар них ко до ва 
ко ји под у пи ру и по зајм љу ју струк ту ру свим кла сич ним фил мо
ви ма. То пред ста вља прет ход но утвр ђен низ огра ни че них ти по ва 
се квен ци (или син таг ми), па ра диг му син таг ми из ко јих ре ди тељ 
мо же да иза бе ре јед ну да би пред ста вио филм ске до га ђа је у од ре
ђе ном ре до сле ду. Мез де фи ни ше сва ку син таг му пре ма про стор
новре мен ским од но си ма ко ји по сто је из ме ђу филм ских до га ђа ја 
ко је она пред ста вља. Син таг ме су про мен љи ве јер исти до га ђа ји, 
при ка за ни сред стви ма раз ли чи тих син таг ми, има ју раз ли чи та зна
че ња.22 Мез је от крио укуп но осам раз ли чи тих ти по ва син таг ми, 
а сва ка од њих се мо же иден ти фи ко ва ти ка рак те ри стич ним про стор
новре мен ским од но сом ко ји по сто ји из ме ђу ње них сли ка. Ове 
син таг ме обра зу ју огра ни че ну па ра диг му ин ва ри јант них ко до ва, 
те ну де осам раз ли чи тих про мен љи вих на чи на да се фор ми ра низ 
сли ка. Осам син таг мат ских ти по ва сто га од го ва ра ју Со си ро вом 
„нај ви шем за ко ну је зи ка”, јер је сва ка син таг ма де фи ни са на по мо ћу 
сво јих од но са, или раз ли ка, са оста лим син та га ма. О то ме Мез 
ка же: „Сми сао ових фи гу ра мон та же [филмских син таг ми – прим. 
аут.] нај ви ше про из и ла зи из од но са ко је има ју јед на пре ма дру гој. 
Јед на, да кле, мо ра да се ба ви, да се та ко из ра зим, па ра диг ма ма 
син таг ми. Оне се је ди но не ком вр стом за ме не мо гу иден ти фи ко ва ти 
и ну ме ри са ти.”23 При ме ти те по но во да овај се ми о тич ки мо дел не 

22 Реј мон Бе лур је ово ис та као у ин тер вјуу са Џе нет Бергстром: „Очи глед но 
је да филм мо же да бу де ве о ма раз ли чит у за ви сно сти од то га да ли је ви ше или 
ма ње са др жан од сце на или се квен ци, или од на из ме нич них син таг ми и епи зо
дич них се квен ци”, Ja net Bergstrom, „Al ter na tion, Seg men ta tion, Hypno sis: In ter vi ew 
with Raymond Bel lo ur”, Ca me ra Ob scu ra, 3/4 (1979), 86.

23 Chri stian Metz, „On the No tion of Ci ne ma to grap hic Lan gu a ge”, Mo vi es 
and Met hods, ed. Bill Nic hols, Uni ver sity of Ca li for nia Press, Ber ke ley 1976, 587. 
Мез је раз вио gran de syntag ma ti que у че твр том по гла вљу књи ге Film Lan gu a ge: 
A Se mi o tics of the Ci ne ma.
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по вла чи ни ка ква ди рект на по ре ђе ња из ме ђу фил ма и при род ног 
је зи ка.

4. Или је лин гви сти ка на про сто скла ди ште ло ка ли зо ва них и 
су ге стив них ана ло ги ја с филм ским про це сом?

Ово по след ње пи та ње, у ве ћој ме ри ре то рич ко не го ра ни ја, 
от кри ва Бор две лов оми ље ни на чин ка рак те ри са ња мо дер не те о ри је 
фил ма. Мо ји од го во ри на прет ход на три пи та ња су, у иде ал ном слу
ча ју, по ка за ли да лин гви сти ка ну ди те о ре ти ча ри ма фил ма ви ше 
од скла ди шта за ло ка ли зо ва не и су ге стив не ана ло ги је. Шта ви ше, 
лин гви сти ка не охра бру је ве ћи ну се ми о ти ча ра фил ма да по вла че 
ана ло ги је из ме ђу фил ма и при род ног је зи ка. Мез је при хва тио 
ис тра жи вач ки ме тод те о ре ти са ња у ко јем је узео у об зир све ар гу
мен те ко ји мо гу би ти до дат но за или про тив хи по те зе – у овом 
слу ча ју, по ре ђе ња је зи ка фил ма и при род ног је зи ка – и та ко од ре
де ни во ње не ве ро до стој но сти. Ве ћи део ње го вог пр вог есе ја – „Le 
cinéma: lan gue ou lan ga ge?” – на гла ша ва до ка зе про тив ис ку ше ња 
да се по ву че ана ло ги ја из ме ђу фил ма и при род ног је зи ка.24 Мез 
схва та да оба је зи ка при па да ју дру га чи јим ло гич ким ка те го ри ја ма, 
и то са зна ње га во ди до за кључ ка да је филм „lan ga ge sans lan gue”25. 
У свом ка сни јем ра ду Мез је на ста вио да из во ди при мар ни циљ 
се ми о ти ке фил ма – да се кон стру и ше мо дел спе ци фич но сти фил ма, 
ду бин ски слој фил ма. У ства ра њу gran de syntag ma ti que по ме шао 
је спе ци фич ност фил ма са на ра тив но шћу, али ка сни је, у књи зи Је зик 
и ки не ма то граф ски ме ди јум, он де фи ни ше спе ци фич ност као је
дин стве ну ком би на ци ју пет свој ста ва, уз ду бин ски си стем ко ји их 
ор га ни зу је.

24 Ге не рал но гле да но, Мез го во ри да „ки не ма то гра фи ја ни је је зич ки си стем 
јер се су прот ста вља три ма ва жним ка рак те ри сти ка ма лин гви стич ких чи ње ни ца: 
је зик је си стем зна ко ва ко ји се ко ри сти за ме ђу соб ну ко му ни ка ци ју. Са да, као 
и све умет но сти, и за то што је и са ма умет ност, ки не ма то гра фи ја пред ста вља 
јед но смер ну ко му ни ка ци ју”, Film Lan gu a ge, 75.

Гле да но кон крет ни је, Мез не под ле же ис ку ше њу да упо ре ди филм ску 
сли ку са ре че ни цом. Он твр ди да не по сто је струк тур не слич но сти из ме ђу та два 
пој ма, јер се ре че ни ца, за раз ли ку од сли ке, та ко ђе мо же ана ли зи ра ти пу тем ко до
ва: „Раз ли ка [између сли ке и реченице] је у то ме што се ре че ни це вер бал не ко
му ни ка ци је вре ме ном мо гу рас тво ри ти на ре чи, док у ки не ма то гра фи ји то ни је 
слу чај: филм мо же би ти раз де љен на ве ће је ди ни це (’ка др о ве’), али се ти ка др о
ви не мо гу сма њи ти на ма ње, основ не, и од ре ђе не је ди ни це”, Film Lan gu a ge, 88.

25 Chri stian Metz, Es sa is sur la sig ni fi ca tion au ci néma , Klin cksi eck, Pa ris 
1968, 51. (Кри сти јан Мез, Огле ди о зна че њу фил ма. 1, прев. Гор да на Вел марЈан ко
вић, Сне жа на Лу кић, Бо ри вој Ка ћу ра, Ин сти тут за филм, Бе о град 1973. и Огле ди 
о зна че њу фил ма. 2, прев. Гор да на Вел марЈан ко вић, Ин сти тут за филм, Бе о град 
1978.) Пре во ди лац књи ге на ен гле ски је зик, Мајкл Теј лор, пре во ди ову фра зу 
као „ван си стем ски је зик” („a nonsystem lan gu a ge”), Film Lan gu a ge, 44.
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Да су ми рам сво је од го во ре на че ти ри Бор две ло ва пи та ња, 
са ма иде ја „ки не ма то граф ског је зи ка” за се ми о ти ча ре фил ма ни је 
са мо ана ло ги ја (као што је би ла у пред лин гви стич ким по ре ђе њи
ма је зи ка и фил ма Реј мон да Спо ти сву да, у фил мо ло шком по кре ту 
итд.); то јест, ана ли за фил ма од стра не се ми о ти ча ра не по ла зи од 
иден ти фи ко ва ња ни ка кве ди рект не слич но сти из ме ђу фил ма и 
при род ног је зи ка. Уме сто то га, се ми о ти ча ри фил ма твр де да је 
филм ме ди јум ко ји по се ду је ка рак те ри стич ни ду бин ски си стем 
ко ји пру жа ра зу мљи вост и да је струк ту ру свим фил мо ви ма. На
рав но, се ми о ти ча ри се не пре тва ра ју да про у ча ва ју све што филм 
чи ни ра зу мљи вим; уме сто то га, они огра ни ча ва ју сво ју ана ли зу 
на ин ва ри јант не од ли ке ко је де фи ни шу спе ци фич ност фил ма.

А шта је са кри ти ком дру гих до ме на мо дер не те о ри је фил ма 
од стра не ког ни ти ви ста? Је дан од до ми нант них раз ло га за што 
ког ни ти ви сти кри ти ку ју мо дер ну те о ри ју фил ма је би хе ви о ри зам 
ко ји је им пли ци тан у ње ном ис ка зи ва њу по зи ци је су бјек та, у че му 
је гле да лац увек, ау то мат ски, по ста вљен у по зи ци ју иде о ло шког 
су бјек та, без ког ни тив ног ка па ци те та да про це су и ра и ма ни пу ли ше 
фил мом. Дру гим ре чи ма, мо дер ни те о ре ти ча ри фил ма по ста ви ли 
су ди рек тан, не по сре до ван од нос из ме ђу сти му лу са и ре ак ци је 
гле да о ца, ко ји, ка ко Бор двел при ме ћу је, „гле да о цу при пи сујy фун
да мен тал ну па сив ност”.26 Ова кри ти ка је сва ка ко ва лид на и оправ
да ва по тре бу за ког ни тив ним ис ка зом про це су и ра ња од стра не 
гле да о ца. Али да ли то та ко ђе оправ да ва од би ја ње се ми о ти ке? Иде
ја ко ју ја раз ви јам је да ког ни тив на те о ри ја фил ма ко ја аси ми лу је 
се ми о ти ку пре ва зи ла зи про блем тран слин гви сти ке, би хе ви о ри зам 
ста ва мо дер не те о ри је фил ма о по зи ци о ни ра њу су бјек та, за јед но са 
ког ни тив ним пре на гла ша ва њем гле да о ца као ау то ном ног ра ци о
нал ног би ћа. Ког ни ти ви сти, с дру ге стра не, твр де да те о ре ти ча ри 
фил ма мо ра ју да од би ју се ми о ти ку и кре ну ис по чет ка, раз ви ја ју ћи 
ког ни тив ну те о ри ју гле да ла штва ко ја ни је ука ља на се ми о ти ком. 
Бор двел и дру ги по ста вља ју пи та ње за што ког ни тив на те о ри ја 
фил ма мо ра да се од но си на је зик и се ми о ти ку. Мој не по сред ни 
од го вор је да мо ра мо да узме мо у об зир спе ци фич ност људ ског ума 
и кул ту ре. Док су фи ло зо фи из пе ри о да про све ти тељ ства твр ди ли 
да је ра зум спе ци фи чан за људ ски род, фи ло зо фи два де се тог ве ка 
ко ји при па да ју тра ди ци ји је зич ке ана ли зе су, за јед но са се ми о ти
ча ри ма, уста но ви ли да је је зик спе ци фи чан за људ ски род. Је зик 
ни је још са мо је дан аспект људ ског ума, већ је ка рак те ри сти ка 
ко ја га де фи ни ше. Ка сни је ћу ви ше го во ри ти о тра ди ци ји ана ли зе 
је зи ка.

26 Д. Бор двел, На ра ци ја у фил му фик ци је, 9.
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На су прот мо дер ној те о ри ји фил ма, Бор двел ис ти че да „филм 
ни ко га не ’по зи ци о ни ра’. Он са мо под сти че гле да о ца да из вр ши 
низ опе ра ци ја ко је се мо гу де фи ни са ти”.27 Бор двел он да на ста вља 
да по пу ња ва мен тал не ру пе ко је је оста вио став би хе ви о ри ста пре
ма мо дер ној те о ри ји фил ма. Али, го во ре ћи да филм ни ко га не по
зи ци о ни ра, Бор двел на го ве шта ва да је гле да лац „ен ти тет” без кон
тек ста и да је гле да ње фил ма чи сто ра ци о на ли стич ка ак тив ност. 
Сла жем се са Бор две лом да филм не по зи ци о ни ра или по ста вља 
гле да о це у ужем сми слу мо дер них те о ре ти ча ра фил ма (ка ко Бор
двел пи ше, тер ми ни „по зи ци ја” и „ме сто” нас „на во де да за ми сли
мо гле да о ца као не ког ко га су са те ра ле у ћо шак кон вен ци је пер спек
ти ве, мон та же, на ра тив не тач ке гле да ња и пси хич ког је дин ства”)28. 
Ову огра ни че ну кон цеп ци ју гле да ла штва мо же мо од ба ци ти без 
од ба ци ва ња тврд ње да филм мо ди фи ку је гле да о чев ум на спе ци
фи чан на чин.29

27 Исто, 41.
28 Исто.
29 У пре гле ду ког ни ти ви стич ке кри ти ке мо дер не те о ри је фил ма мо ра се 

узе ти у об зир осу да марк си ста и пси хо а на ли тич ке фа зе мо дер не те о ри је фил ма 
од стра не Но е ла Ке ро ла у књи зи Mystifying Mo vi es: Fads and Fal la ci es in Con tem
po rary Film The ory, Co lum bia Uni ver sity Press, New York 1988. Ка ко сам већ ра ни
је де таљ но пи сао о овој књи зи у јед ном при ка зу (War ren Buc kland, „Cri ti que of 
Po or Re a son”, Screen, 30, 4 (1989), 80–103), то не ћу чи ни ти и са да. Ме ђу тим, вре
де ло би крат ко од го во ри ти на Ке ро лов текст „Cog ni ti vism, Con tem po rary Film 
The ory, and Met hod: A Re spon se to War ren Buc kland” (у књи зи The o ri zing the 
Mo ving Ima ge, 321–335) – ње гов од го вор на тај мој при каз. Као пр во, Ке рол по
гре шно ту ма чи мој при каз сво је књи ге као на пад на ког ни ти ви зам. Мој при мар
ни циљ био је да ис тра жим раз ло ге за ње го ву екс трем ну ин тер пре та ци ју мо дер
не те о ри је фил ма, да ис тра жим ло ги ку ње го вих тврд њи и усло ве ко ји чи не та ко 
екс трем ну ин тер пре та ци ју мо гу ћом. Ми слим да је књи га Mystifying Mo vi es 
фа сци нант но шти во јер су екс тре ми ње них ар гу ме на та ино ва тив ни (дах све жег 
ва зду ха) и за во дљи ви (као ре зул тат апе ла на здрав ра зум и фи ло зоф ске мо де ле 
ре зо но ва ња као што је re duc tio ad ab sur dum, сво ђе ње на ап сурд). Ме ђу тим, ре
зул та ти че сто на во де на по гре шан пут (дах све жег ва зду ха по ста не хла дан, 
оштар ве тар), као што то и мој при каз по ку ша ва да до ка же.

Да ље, кри ти ко вао сам ал тер на тив ну ког ни тив ну те о ри ју ко ју је Ке рол 
пред ста вио у књи зи Mystifying Mo vi es јер ни је би ла до вољ но раз ви је на и ни је 
би ла на ме сту. Из гле да као да су ког ни тив ни де ло ви до да ти у жур би као на кнад
на ми сао. Шта ви ше, мој при каз ни је по ку шао да бра ни ци ље ве мо дер не те о ри
је фил ма упр кос Ке ро ло вој кри ти ци. На по слет ку, при по чет ку свог при ка за 
ис та као сам да „са вре ме на те о ри ја фил ма мо ра би ти кри тич ки ана ли зи ра на од 
сво јих те ме ља. Ме ђу тим, ја се раз ли ку јем од Ке ро ла по на чи ну на ко ји би тре
ба ло из ве сти ту кри ти ку” („Cri ti que of Po or Re a son”, 83). И Ке рол и Едвард Смол 
не успе ва ју да усво је овај аспект мог при ка за; на при мер, Едвард Смол га на зи ва 
„ре ак ци о нар ским” („In tro duc tion: Cog ni ti vism and Film The ory”, Jo ur nal of Dra ma tic 
The ory and Cri ti cism, 6, 2 (1992), 171). Та кво од ба ци ва ње јед но став но по ку ша ва 
да уга си сва ки по ку шај раз ви ја ња да ље де ба те из ме ђу мо дер не те о ри је фил ма 
и ког ни тив ни зма, пред ла жу ћи чи та о цу или да при хва ти Ке ро ло ве ста во ве, или 
да ћу ти. Да ли Смо лов став тре ба узе ти као при мер ди ја лек тич ког ре зо но ва ња 
ко је Ке рол тра жи? Тон мог при ка за јед но став но им пли ци ра да је Ке ро ло ва кри
ти ка мо дер не те о ри је фил ма пре те ра на. Ка да но ви играч сту пи на ин те лек ту ал ну 



834

Ког ни ти ви сти у раз ли чи тим ко ли чи на ма ума њу ју или од би
ја ју ан тро по се ми о тич ку ди мен зи ју раз у ме ва ња фил ма и, уме сто 
то га, фо ку си ра ју се на ње го ву еко ло шку ди мен зи ју. Сле де ћи ког
ни ти ви сти су кључ ни у еко ло шком при сту пу: Џо зеф Ан дер сон, 
ау стра ли јан ски фи ло зоф Гре го ри Ка ри, дан ски те о ре ти чар фил ма 
Тор бен Гро дал и хо ланд ски те о ре ти чар фил ма Ед Тен.30 Едвард 
Бра ни ган и Деј вид Бор двел та ко ђе при хва та ју еко ло шке те о ри је, 
али у ма њем оп се гу. (Ка ко се пр вен стве но раз ви ла у Се вер ној Аме
ри ци, ког ни тив на те о ри ја фил ма је сто га исто вре ме но по ста ла ме
ђу на род на и раз ви ла еко ло шки оквир.) Аро ма овог ра да мо же се 
ис та ћи ци та том из Гро да ло ве књи ге Mo ving Pic tu res:

Ви зу ел на фик ци ја се по сма тра у све сном ста њу и ве ћи ном се 
ба ви људ ским би ћи ма ко ја по сма тра ју, ре а гу ју и осе ћа ју у ви дљи
вом и чул ном све ту, или по во дом ње га. Ис ку ство гле да о ца и по ја ве 
ко је се до жи вља ва ју че сто зах те ва ју об ја шње ња ко ја им пли ци ра ју 
не све сне ак тив но сти; али емо ци је и спо зна ја мо ра ју се об ја сни ти 
у од но су на све сна мен тал на ста ња и про це се. Услед ево лу тив них 
раз ло га, ни је ве ро ват но да је на чин на ко ји се по ја ве ја вља ју у све
сти са мо илу зи ја ко ју узро ку ју од ре ђе ни, вр ло раз ли чи ти не све сни 
аген си и ме ха ни зми.31

Иг но ри шу ћи јед ни дру ге, ког ни ти ви сти и се ми о ти ча ри су раз
ви ли не у рав но те же не те о ри је ки не ма то гра фи је. У свом на сто ја њу 
да раз у ме мо ка ко се фил мо ви раз у ме ју мо ра мо да одр жи мо рав но
те жу из ме ђу кул тур них огра ни че ња, као што су је зик и дру ги се
ми о тич ки си сте ми људ ске кул ту ре, те ши рих еко ло шких огра ни че
ња. Ког ни тив ни се ми о ти ча ри фил ма иду да ле ко не би ли до сти гли 
ову рав но те жу, за раз ли ку од лин гви стич ког де тер ми ни зма Ме зо ве 
се ми о ти ке фил ма и сло бод не во ље и ра ци о нал не ау то но ми је ко ју 

сце ну, он утвр ди свој иден ти тет пре на гла ша ва ју ћи свој слу чај (се ти те се са мо 
сло га на ко је су ру ски фор ма ли сти по тен ци ра ли у свом фор ма тив ном пе ри о ду). 
Упра во ово је Ке рол пла ни рао (и ус пео) да ура ди сво јим при ка зом књи ге Qu e sti ons 
of Ci ne ma Сти ве на Хи та из 1982. го ди не (на овом при ка зу се и ба зи ра књи га 
Mystifying Mo vi es). Ке рол је хтео да из ба ци бе бу за јед но с во дом из ко ри та, а да 
се не по ква си. Мој при каз ис ти че да не мо ра мо да иде мо то ли ко да ле ко, али се 
сла же са тим да би во ду у ко ри ту тре ба ло про ме ни ти.

30 Jo seph An der son, The Re a lity of Il lu sion: An Eco lo gi cal Ap pro ach to Cog ni ti ve 
Film The ory, So ut hern Il li no is Uni ver sity Press, Car bon da le 1996; Gre gory Cur rie, 
Ima ge and Mind: Film, Phi lo sophy, and Cog ni ti ve Sci en ce, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Cam brid ge 1995; Ed Tan, Emo tion and the Struc tu re of Nar ra ti ve Film: Film 
as an Emo ti o nal Mac hi ne, Law ren ce Erl ba um, Hills da le, N. J. 1996; Tor ben Gro dal, 
Mo ving Pic tu res: A New The ory of Film Gen res, Fe e lings, and Cog ni tion, Cla ren don 
Press, Ox ford 1997.

31 Tor ben Gro dal, Mo ving Pic tu res, 6. При каз ове књи ге сам об ја вио у ча со
пи су Eu ro pean Jo u r nal of Com mu ni ca tion, 13, 4 (1998), 577–581.
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ког ни ти ви сти пру жа ју гле да о ци ма фил ма. Сва ки од на ред них де ло
ва ис та ћи ће на чин на ко ји ког ни тив ни се ми о ти ча ри фил ма по ку
ша ва ју да одр же ову рав но те жу, иа ко из ме ђу њих по сто је раз ли ке.

Тра ди ци ја ана ли зе је зи ка

Тра ди ци ја ана ли зе је зи ка укљу чу је ана ли тич ку фи ло зо фи ју 
Фре геа, Кар на па, Му ра, Ра се ла, Рај ла и Вит ген штај на, струк ту
рал ну лин гви сти ку Со си ра, праг ма ти ку Ха бер ма са, те се ми о ти ку 
Чар лса Сан дер са Пер са. Њен при мар ни циљ је да тран сфор ми ше 
пи та ња о епи сте мо ло ги ји и уму у пи та ња о је зи ку и зна че њу. Карл
Ото Апел де фи ни ше тра ди ци ју ана ли зе је зи ка као (пра те ћи Ари
сто те ла) pri ma phi lo sop hia: „Пр ву фи ло зо фи ју су осно ва ли Гр ци као 
он то ло ги ју кључ них струк ту ра ства ри; (...) ка сни је, то ком та ко
зва ног ’но вог до ба’, пре тво ре на је у, или ју је за ме ни ла, кри тич ка 
епи сте мо ло ги ја...; и (...) нај зад, то ком два де се тог ве ка, и он то ло ги ју 
и епи сте мо ло ги ју је до ве ла у пи та ње, или их је тран сфор ми са ла, 
ана ли за је зи ка.”32

Три сто го ди шња до ми на ци ја епи сте мо ло ги је, или фи ло зо фи
је су бјек та, у за пад ној фи ло зо фи ји по че ла је од Де кар та, до сти гла 
свој вр ху нац у су бјек тив ном иде а ли зму Кан та и Фих теа, а за вр ши
ла се објек тив ним иде а ли змом Хе ге ла и бри тан ских иде а ли ста 
(Бо зан ке та и Бре дли ја). Ва жност тран сфор ма ци је од иде а ли зма 
епи сте мо ло ги је до ана ли зе је зи ка је у то ме што су је зик, зна ко ви 
и про цес се ми о зе за ме ни ли мен тал не ен ти те те. На при мер, се мио
ти ка и струк ту ра ли зам по кре ну ли су ра ди кал ну кри ти ку Кан то
вог су бјек тив ног иде а ли зма без на па да на ра зум и ра ци о нал ност 
(што је до ве ло По ла Ри ке ра до то га да струк ту ра ли зам на зо ве 
„кан ти ја ни змом без тран сцен ден тал ног су бјек та”). Се ми о ти ча ри 
су по ме ри ли ра зум и ра ци о нал ност у је зик и си стем зна ко ва уме
сто у ум. За Јир ге на Ха бер ма са „струк ту ра ли стич ка по став ка, са 
Со си ром, по ла зи од мо де ла је зич ког си сте ма пра ви ла и пре ва зи ла
зи фи ло зо фи ју су бјек та ти ме што учин ке спо зна ва ју ћег и де лат ног 
су бјек та, упле те ног у је зич ку прак су, сво ди на гра ма тич ка пра ви ла 
про дук ци је и струк ту ре ко је јој сто је у те ме љу. Ти ме су бјек тив ност 
гу би моћ спон та ног ства ра ња све то ва.”33 Уну тар ана ли тич ке фи ло
зо фи је, Гил берт Рајл је на пи сао ве ли чан стве ну кри ти ку кар те зи

32 KarlOt to Apel, „The Tran scen den tal Con cep tion of Lan gu a geCom mu ni ca
tion and the Idea of First Phi lo sophy”, Hi story of Lin gu i stic Tho ught and Con tem po rary 
Lin gu i stics, ed. Her man Par ret, Wal ter de Gruyter, Ber lin 1976, 34.

33 Jürgen Ha ber mas, Post me taphysi cal Thin king: Phi lo sop hi cal Es says, trans. 
Wil li am Mark Ho hen gar ten, Po lity Press, Cam brid ge 1992, 208. (Јир ген Ха бер мас, 
Пост ме та фи зич ко ми шље ње: фи ло зоф ски члан ци, прев. Алек сан дра Ко стић, 
Бе о град ски круг, Бе о град 2002, 271.)
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јан ског ду а ли зма у књи зи The Con cept of Mind.34 Ши ро ко узев, ана
ли тич ки фи ло зо фи при ви ле го ва ли су је зик схва та ју ћи фи ло зоф ске 
про бле ме пре као збу њи ва ња и не ра зу ме ва ња у ве зи са упо тре бом 
је зи ка не го кон флик те или не сла га ња по во дом ствар них про бле ма. 
Сто га се ана ли тич ка фи ло зо фи ја ус по ста вља као те ра пе ут ска ак тив
ност ко ја же ли да раз гра ди фи ло зоф ске про бле ме раз ја шња ва ју ћи 
зна че ња ре чи и из ра за. У исто вре ме, Фре ге за ме њу је пси хо ло ги
зам ло гич ком ана ли зом, а Ч. С. Перс тран сфор ми ше Де кар тов ме тод 
ин тро спек ци је и кан тов ску епи сте мо ло ги ју у се ми о ти ку.35

Јир ген Ха бер мас по знат је по сво јим по ку ша ји ма да на ста ви 
про је кат мо дер не и про све ти тељ ства, из ког је она на ста ла. Али он 
пре по зна је огра ни че ња и не до стат ке про све ти тељ ства – нај ви ше 
ње гов иде а ли зам. Јед на ди мен зи ја Ха бер ма со вог ра да са сто ји се од 
по нов ног иш чи та ва ња про све ти тељ ства из пер спек ти ве лин гви сти
ке – или, пре ци зни је, праг ма тич ке те о ри је го вор ног чи на.36 Ово му 
омо гу ћу је да ажу ри ра и тран сфор ми ше про све ти тељ ство та ко што 
ће ње го ве иде а ле за ме ни ти ана ли зом је зи ка, про из во де ћи про ме
ну из чи сто су бјек тив ног у ин тер су бјек тив но – је зич ки, ди ја ло шки 
и ко му ни ка ци о ни ра зум. Ње гов ар гу мент је да је зик ни је јед но став
но са мо јед на од мно гих ства ри ко је чо век по се ду је; он је при мар
ни име так јер тво ри ба зу за људ ско раз у ме ва ње све та и на во ди 
по је дин ца на за јед нич ку ин тер пре та ци ју и све та и људ ских рад њи. 
Ха бер мас не упа да у зам ку тран слин гви сти ке јер се од по чет ка 
фо ку си ра на ка па ци те те људ ског ра зу ма. Он се не ба ви „чи сто том 

34 Gil bert Ryle, The Con cept of Mind, Hutchin son, Lon don 1949.
35 Апел ис тра жу је ка ко Ч. С. Перс тран сфор ми ше Кан то ву епи сте мо ло

ги ју у ана ли зу је зи ка у тек сту „From Kant to Pe ir ce: the Se mi o ti cal Tran sfor ma tion 
of Tran scen den tal Lo gic”, To wards a Tran sfor ma tion of Phi lo sophy, trans. Glyn Adey 
and Da vid Frisby, RKP, Lon don 1980, 77–92.

36 Те о ри ја го вор ног чи на, ко ју је по кре нуо Џ. Л. Остин а си сте ма ти зо вао 
Џон Серл, јед на је од до ми нант них под руч ја ис тра жи ва ња праг ма ти ке. За Ости на, 
ана ли за је зи ка укљу чу је об ја шње ње ка ко су ис ка зи угра ђе ни у дру штве не ин сти
ту ци је, као и од ре ђи ва ње ко је рад ње ис ка зи из во де. Је зик про сто не об ја шња ва 
иде је ко је опи су ју тре нут но ста ње у све ту (по глед на ло гич ки по зи ти ви зам, што 
Остин оба ра). Та ко ђе, го вор ни ци ко ри сте ис ка зе да из ве ду рад ње – да обе ћа ју, 
оба ве жу се, ути чу на по ступ ке дру гих љу ди и уста но ве дру штве не од но се. На 
при мер, све ште ник ко ји вен ча ва дво је љу ди го во ре ћи им „Про гла ша вам вас 
му жем и же ном” не опи су је по сто је ће ста ње ства ри у све ту; он ства ра но во 
ста ње – уста но вља ва дру штве ни од нос из ме ђу па ра – сред стви ма свог ис ка за. 
Шта ви ше, тај ис каз из вр ша ва сво ју функ ци ју са мо ка да га из го ва ра пра ви све
ште ник ко ји пред ста вља ин сти ту ци ју цр кве.

Ши ре гле да но, те о ри ја го вор ног чи на по ку ша ва да ус по ста ви ко је ти по ве 
рад њи из вр ша ва ју го вор ни ци и у ко јим усло ви ма је од ре ђе ни чин успе шан. Ви
де ти: Џ. Л. Остин. Ка ко де ло ва ти ре чи ма: пре да ва ња на Хар вар ду 1955. го ди не, 
ур. Џ. О. Ар мсон и Ма ри на Зби са, прев. Ми ло рад Ра до ва но вић, Ма ти ца срп ска, 
Но ви Сад 1994. и Џон Серл, Го вор ни чи но ви: оглед из фи ло зо фи је је зи ка, прев. 
Мир ја на Ђу кић, Но лит, Бе о град 1991.
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чи стог ра зу ма”, већ на чи ном на ко ји се ра зум кон кре ти зу је у је зи ку. 
Про блем са фи ло зо фи јом су бјек та за Ха бер ма са је у то ме што она 
кон кре ти зу је су бјек тив ност та ко што се ин ди ви ду ал ном да ру је 
„нар ци стич ки на ду та ау то но ми ја” јер оно пре на гла ша ва ефе кат 
„свр хо ви то ра ци о нал ног са мо по твр ђи ва ња”.37 На су прот то ме, Ха
бер мас – и тра ди ци ја је зич ке ана ли зе уоп ште – де цен три ра су бје
кат твр де ћи да он ни је вла сник соп стве не ку ће, већ да за ви си од 
не че га што је апри ор но и ин тер су бјек тив но – је зик. А је зик је фун
да мен та лан јер он функ ци о ни ше да би пред ста вљао (или от кри вао) 
ствар ност, установљаваo ме ђу људ ске од но се и наводиo лич на из
ра жа ва ња. Дру гим ре чи ма, он омо гу ћа ва ме ђу соб но раз у ме ва ње 
и ко ор ди ни ше дру штве не рад ње: „Ко му ни ка тив но по стиг ну ти спо
ра зум ко ји се од мје ра ва ин тер су бјек тив ним при зна њи ма за хтје ва 
за ва же њем омо гу ћу је пре пли та ње со ци јал них ин тер ак ци ја и жи
вот носвјет ских кон тек ста. (...) На мје сто ове пред је зич ноуса мље
не ре флек си је сту па у ко му ни ка тив но дје ло ва ње угра ђе но ра сло
ја ва ње дис кур са и дје ло ва ња.”38 Ха бер мас се сна жно бо ри за то да 
ана ли за је зи ка за ме ни иде а ли зам фи ло зо фи је су бјек та. Ја ћу де таљ
ни је раз ви ти ову те зу у дру гом по гла вљу док бу дем го во рио о ког
ни тив ној те о ри ји гле да о ца Деј ви да Бор две ла. 

Ана ли за је зи ка, да кле, у свим сво јим фор ма ма од би ја иде а ли
зам и мен та ли зам, тран сфор ми шу ћи пер спек ти ву „пр вог ли ца” из 
епи сте мо ло ги је (Де кар тов ме тод ин тро спек ци је) у пер спек ти ву 
„тре ћег ли ца” је зи ка и зна ко ва. То мас Да де сио ја сно су ми ра сва ова 
пи та ња:

Кри ти ка ин тро спек ци је ко ју је за чео Перс до би ла је за мах ка да 
је, са успо ном би хе ви о ри зма у дру штве ним на у ка ма, ин тро спек ци ја 
на пу ште на као ува же на ме то да јер се ми сли ло да ни је у ста њу да 
обез бе ди објек тив на, по но вљи ва опа жа ња ко је на у ка зах те ва. Док 
је из гле да ло ра зум но – ова окол ност тра ја ла је око три ста го ди на 
– ве ро ва ти да чо век мо же има ти при ви ле го ван при ступ са др жа ју 
свог ума, мен тал ни про це си су се мо гли схва ти ти као основ ни и 
за епи сте мо ло ги ју и за при ме ре људ ског по на ша ња. Ме ђу тим, ка
да се ова при ви ле ги ја по че ла по сма тра ти као илу зор на, ин тро спек
ци ју су за ме ни ле дру ге ме то де ко је се за сни ва ју на пер спек ти ви из 
тре ћег ли ца. Из ове но ве пер спек ти ве, при ступ ко ји по је дин ци има
ју соп стве ним ми сли ма се ви ше ни је мо гао сма тра ти те ме љем зна ња 
и, као по сле ди ца то га, при ват не до га ђа је су у раз го во ри ма о је зи ку, 

37 Jürgen Ha ber mas, The Phi lo sop hi cal Di sco u r se of Mo der nity, trans. Fre de rick 
Law ren ce, Po lity Press, Cam brid ge 1987, 315. (Jürgen Ha ber mas, Fi lo zof ski dis kurs 
mo der ne: dva na est pre da va nja, prev. Igor Boš njak, Glo bus, Za greb 1988, 296.)

38 Исто, 302–303.
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зна че њу и ра зу му за ме ни ли до га ђа ји ко ји су би ли отво ре ни осу ди 
јав но сти као што је по на ша ње дру гих, ре чи ко је из го ва ра ју и упо
тре ба тих ре чи.39

Прет по став ке епи сте мо ло га да ће од мах мо ћи при сту пи ти 
ми сли ма у соп стве ном уму и моћ ума да от кри је ствар ност за ме
ни ле су прет по став ке ана ли ти ча ра је зи ка о ин ди рект ном при сту пу 
ми сли ма пу тем је зи ка и дру гих ин тер су бјек тив них си сте ма зна ко
ва. Док ког ни ти ви сти усва ја ју пер спек ти ву пр вог ли ца из епи сте мо
ло ги је (фи ло зо фи ју су бјек та), се ми о ти ча ри усва ја ју пер спек ти ву 
тре ћег ли ца из тра ди ци је ана ли зе је зи ка.

Но ам Чом ски и ис тра жи ва ње ком пе тен ци је

Ка сних пе де се тих го ди на ХХ ве ка ра зум и са зна ње од луч но 
су се вра ти ли уну тар тра ди ци је ана ли зе је зи ка, по чев ши са транс
фор ма тив ном ге не ра тив ном гра ма ти ком Но а ма Чом ског (за јед но 
са ње го вом од луч ном кри ти ком би хе ви о ри зма Б. Ф. Ски не ра).40 У 
фор ми лин гви сти ке Чом ског, тра ди ци ја ана ли зе је зи ка ство ри ла 
је син те зу и мен та ли зма епи сте мо ло ги је и ин тер су бјек тив не при
ро де је зи ка, из бе гав ши та ко иде а ли зам и пер спек ти ву пр вог ли ца из 
епи сте мо ло ги је и (ква зи)би хе ви о ри зам тра ди ци је ана ли зе је зи ка. 
У овом по гле ду, рад Чом ског пред ста вља иде ал ну па ра диг му за 
ког ни тив не се ми о ти ча ре фил ма.

Деј вид Бор двел је ис та као од су ство упу ћи ва ња на рад Чом ског 
у те о ри ји фил ма: „Из не на ђу ју ће је да су те о ре ти ча ри ко ји је зи ку 
при пи су ју глав ну уло гу у од ре ђи ва њу су бјек тив но сти ско ро пот
пу но иг но ри са ли два нај зна чај ни ја до га ђа ја у те о ри ји лин гви сти ке: 
тран сфор ма тив ну ге не ра тив ну гра ма ти ку Чом ског и ње го ву те о
ри ју прин ци па и па ра ме та ра (енг. Prin ci plesandPa ra me ters the ory).”41 
Он до да је и да „ни је дан те о ре ти чар фил ма ни је пру жио од го вор 
на то за што су ма ње фор мал не те о ри је Со си ра, Еми ла Бен ве ни ста 
и Бах ти на су пер и ор не у од но су на па ра диг му Чом ског. Већ ви ше 
од две де це ни је те о ре ти ча ри фил ма да ју слу жбе не из ја ве о је зи ку 
без освр та на нај ве ћег те о риј ског ри ва ла њи хо ве по зи ци је.”42 Исти на 
је да се ве ћи број те о ре ти ча ра фил ма то ком по след ње две де це ни је 

39 Tho mas Dad de sio, On Minds and Symbols: The Re le van ce of Cog ni ti ve 
Sci en ce for Se mi o tics, Mo u ton de Gruyter, Ber lin 1995, 49–50.

40 No am Chomsky, „A Re vi ew of B. F. Skin ner’s Ver bal Be ha vi or”, Lan gu a ge, 
35, 1 (1959), 26–58.

41 Da vid Bord well, „Con tem po rary Film Stu di es and the Vi cis si tu des of Grand 
The ory”, PostThe ory: Re con struc ting Film Stu di es, ed. Da vid Bord well and Noël 
Car roll, The Uni ver sity of Wi scon sin Press, Ma di son 1996, 22.

42 Исто.
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укљу чи вао у лин гви сти ку Чом ског и, шта ви ше, ис та као је као 
су пер и о р ну у од но су на струк ту рал ну лин гви сти ку. У овој књи зи 
по ку ша вам да на гла сим да је лин гви сти ка Чом ског, по себ но у 
сту ди ја ма ком пе тен ци је, де фи ни са ла цен трал не док три не ког ни
тив не се ми о ти ке фил ма. Ов де ћу крат ко илу стро ва ти од нос из ме ђу 
ра них се ми о ти ча ра фил ма и ког ни тив них се ми о ти ча ра фил ма.

То ком се дам де се тих го ди на ХХ ве ка Ме зо ва се ми о ти ка фил ма 
се мо ди фи ко ва ла и тран сфор ми са ла. Ње ни фун да мен тал ни про бле
ми, ка ко смо већ ви де ли, би ли су у то ме што се она пот пу но осла
ња ла на струк ту рал ну лин гви сти ку. Јед на ве ли ка тран сфор ма ци ја 
до шла је из постструк ту рал не те о ри је фил ма, ко ја се при мар но ба
зи ра ла на марк си зму Лу ја Ал ти се ра и пси хо а на ли зи Жа ка Ла ка на. 
Постструк ту ра ли сти кри ти ку ју струк ту ра ли зам јер га сма тра ју по
след њим тра гом ра зу ма и ра ци о нал но сти из про све ти тељ ства. Кри
сто фер Но рис ја сно су ми ра ову постструк ту ра ли стич ку по зи ци ју:

Струк ту ра ли зам од ба цу је кан тов ски „тран сцен ден тал ни су
бје кат”, са мо да би га за ме нио не ком вр стом апри ор не лин гви сти ке, 
ре гу ла тив ног кон цеп та „струк ту ре” ко ји по ку ша ва да на игру зна
че ња по ста ви сна жне прав не гра ни це. Та ква је, ма кар, кри ти ка 
до не та да ути че на струк ту ра ли стич ко ми шље ње од стра не оних 
ко ји су – као Ла кан или Де ри да – у њој ви де ли по след ње, сла бе 
зна ке ра ци о на ли стич ке тра ди ци је на мет ну те про тив (не све сних) 
гра ни ца ње са ме.43

На кра ју, струк ту ра ли зам за ме њу је тран сцен ден тал ни кан тов
ски су бје кат тран сцен ден тал ним озна че ним.

За ве ћи ну ан гло а ме рич ких ис тра жи ва ча фил ма се ми о ти ка 
фил ма има са мо јед ну фор му – на и ме, Ме зо ва ра на се ми о ти ка фил
ма, за по че та 1964. го ди не ра дом „Le ci ne´ma : lan gue ou lan ga ge?” 
ко ји је во дио до ње го вог из у зе тог ра да о gran de syntag ma ti que сли
ке и, нај зад, до ње го ве мо ну мен тал не књи ге Је зик и ки не ма то граф
ски ме ди јум, ко ја је об ја вље на 1971. и пре ве де на на ен гле ски је зик 
1974. го ди не. Али, као што Мез сам при зна је у уво ду те књи ге, 
„се ми о тич ки по крет је већ по са мој сво јој при ро ди осу ђен на на дах
ну ће и по лет или на не ста ја ње”.44 Иа ко књи га Је зик и ки не ма то
граф ски ме ди јум озна ча ва ло ги чан за кљу чак Ме зо ве се ми о ти ке 
фил ма за сно ва не на лин гви сти ци, она не озна ча ва крај се ми о ти ке 
фил ма per se. У свом ка сни јем ра ду (по себ но у есе ју „The Ima gi nary 

43 Chri stop her Nor ris, The Con test of Fa cul ti es: Phi lo sophy and The ory af ter 
De con struc tion, Met huen, Lon don 1985, 222.

44 К. Мез, Је зик и ки не ма то граф ски ме ди јум, 11.
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Sig ni fi er”45), Мез је при хва тио пси хо а на ли тич ки оквир ко ји је по
мо гао фор ми ра њу постструк ту ра ли стич ке те о ри је фил ма. Ме ђу
тим, мно ги ње го ви сту ден ти и ко ле ге на ста ви ли су да ра де уну тар 
се ми о тич ког окви ра ко ји су ком би но ва ли са ког ни тив ном на у ком. 
Ис тра жи ва ња о се ми о ти ци фил ма не сма ње ном сна гом су се на ста
ви ла то ком се дам де се тих, осам де се тих и де ве де се тих го ди на XX 
ве ка, по себ но у Фран цу ској, Ита ли ји и Хо лан ди ји. Да ле ко од то га 
да је не ста ла, се ми о ти ка фил ма се раз ви ла у нов оквир ко ји пре
ва зи ла зи про бле ме се ми о ти ке фил ма за сно ва не на струк ту рал ној 
лин гви сти ци, и то при хва та њем три но ве те о ри је: (1) об но вље ног 
ин те ре со ва ња за те о ри ју ис ка зи ва ња на фил му и те ле ви зи ји (по себ
но у де ли ма Фран че ска Ка зе ти ја, те у Ме зо вој књи зи L’Énon ci a tion 
im per son nel le, ou, Le si te du film)46, (2) праг ма ти ке (у де ли ма Ро џе ра 
Оди на) и (3) тран сфор ма тив не ге не ра тив не гра ма ти ке и ког ни тив
не на у ке уоп ште (у де ли ма Ми ше ла Ко ли на и До ми ни ка Ша тоа).

Јед на од ре ђу ју ћа ка рак те ри сти ка ког ни тив не се ми о ти ке фил ма 
је то што она же ли да об ли ку је пра ве мен тал не ак тив но сти (ин ту и
тив но зна ње) укљу че но у ства ра ње и раз у ме ва ње филм ских тек сто
ва уме сто да ис тра жу је са ме филм ске тек сто ве. Нај зад, те о ри је 
Фран че ска Ка зе ти ја, Ро џе ра Оди на, Ми ше ла Ко ли на и До ми ни ка 
Ша тоа су мо дел филм ске ком пе тен ци је. Сва ки те о ре ти чар об ли ку је 
ову ком пе тен ци ју из бла го дру га чи је пер спек ти ве: Ка зе ти ко ри сти 
кон тек сту ал ну те о ри ју ис ка зи ва ња, Один праг ма ти ку, а Ко лин и 
Ша то ге не ра тив ну гра ма ти ку и ког ни тив ну на у ку.

Ис тра жи ва ње лин гви стич ке ком пе тен ци је Чом ског у ње го вој 
ге не ра тив ној гра ма ти ци (где се „гра ма ти ка” де фи ни ше као те о ри ја 
је зи ка) је дан је од ис тра жи вач ких пр о гра ма ко ји су до ве ли до ра
зво ја ког ни тив не на у ке то ком пе де се тих го ди на ХХ ве ка. Ге не ра
тив на гра ма ти ка је по ме ри ла лин гви стич ка ис тра жи ва ња да ље од 
епи фе но ме на (ствар ног по на ша ња је зи ка), а пре ма ком пе тен ци ји 
– ин ту и тив ном зна њу ко је је под ло га по на ша њу при род ног је зи ка, 
за јед но са уро ђе ним, би о ло шки од ре ђе ним спо соб но сти ма је зи ка 
ко ји кон сти ту и ше ово зна ње као спе ци фич но за вр сту. Чом ски сто
га пра ти ис тра жи ва ња фи ло зо фа из ере про све ти тељ ства о то ме 
шта раз ли ку је љу де од нељу ди. Чом ски де фи ни ше спе ци фич ност 
људ ског раз у ме ва ња у кон тек сту по се до ва ња спо соб но сти је зи ка, 
спо соб но сти ко ја омо гу ћа ва сва ком жи вом би ћу да ин тер на ли зу је 
од ре ђе ни при род ни је зик.

45 Chri stian Metz, „The Ima gi nary Sig ni fi er”, Psycho a nalysis  and Ci ne ma: 
The Ima gi nary Sig ni fi er, trans. Ben Brew ster et al., Mac mil lan, Lon don 1982, 1–87.

46 Chri stian Metz, L’Énon ci a tion im per son nel le, ou, Le si te du film, Méri di ens 
Klin cksi eck, Pa ris 1991. 
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Ге не ра тив на гра ма ти ка је сто га ког ни тив на те о ри ја при род
ног је зи ка. Ње на ког ни тив на ди мен зи ја са сто ји се од два ста ди ју
ма: про у ча ва ња је зич ке спо соб но сти у ње ном по чет ном ста њу и 
про у ча ва ња ове спо соб но сти на кон што је усло вље на ис ку ством 
(што во ди до ин тер на ли за ци је од ре ђе ног при род ног је зи ка). Про
у ча ва ње је зич ких спо соб но сти се у свом по чет ном ста њу зо ве 
„уни вер зал на гра ма ти ка” (са го вор ни ко ва по чет на ком пе тен ци ја), 
док про у ча ва ње од ре ђе ног при род ног је зи ка укљу чу је об ја шња ва
ње струк ту ре спо соб но сти је зи ка на кон што је од ре ђе на ис ку ством 
(што во ди до фор ми ра ња са го вор ни ко ве по стиг ну те ком пе тен ци је).

Про у ча ва ти гра ма ти ку од ре ђе ног при род ног је зи ка зна чи 
до сти за ти опи сну оправ да ност, док је про у ча ва ње уни вер зал не 
гра ма ти ке до сти за ње об ја шња ва ју ће оправ да но сти. Циљ опи сно 
оправ да не ге не ра тив не гра ма ти ке је да кон стру и ше фор мал ни 
мо дел (ко ји се са сто ји од ге не ра тив них и тран сфор ма тив них пра
ви ла) ко ји ге не ри ше све и са мо гра ма тич ке ре че ни це од ре ђе ног 
при род ног је зи ка. На су прот то ме, об ја шња ва ју ћа оправ да ност по
ку ша ва да обра зу је по чет но ста ње је зич ке спо соб но сти, што је 
Чом ски схва тио у сми слу ни за уро ђе них прин ци па и па ра ме та ра. 
Ако не ко про у ча ва гра ма ти ку ен гле ског или ја пан ског је зи ка, он да 
он/она про у ча ва исту је зич ку спо соб ност (исти низ прин ци па и па
ра ме та ра), али под дру гим ем пи риј ским усло ви ма, усло ви ма ко ји 
од ре ђу ју ове прин ци пе и па ра ме тре у ал тер на тив ним по став ка ма.

Ме ђу тим, струк ту рал на лин гви сти ка по сти же је ди но по сма
трач ку оправ да ност, јер она са мо сег мен ти ра и кла си фи ку је лин гви
стич ко по на ша ње у па ра диг ме и не при до да је ни јед ну ког ни тив ну 
ствар ност тим па ра диг ма ма. С дру ге стра не, Чом ски де фи ни ше 
је зич ку спо соб ност и при род не је зи ке као ког ни тив не ствар но сти, 
фи зич ке ком по нен те ума: 

Ге не ра тив на гра ма ти ка ни је низ из ја ва о спољ ним пред ме ти ма 
кон стру и са ним на од ре ђе ни на чин. Она се тру ди да при ка же тач но 
шта не ко зна ка да чу је не ки је зик: то јест, оно што је на у че но, до
пу ње но уро ђе ним прин ци пи ма. Уни вер зал на гра ма ти ка је ка рак
те ри за ци ја ових уро ђе них, би о ло шки од ре ђе них прин ци па, ко ји 
об ли ку ју јед ну ком по нен ту људ ског ума – је зич ку спо соб ност.47

То ком по чет ног фор ми ра ња пе де се тих и ше зде се тих го ди на 
ХХ ве ка ге не ра тив на гра ма ти ка је по ку ша ла да се раз ли ку је од 
струк ту рал не лин гви сти ке та ко што је се бе де фи ни са ла као опи сно 

47 No am Chomsky, Know led ge of Lan gu a ge: Its Na tu re, Ori gin, and Use, Pra e ger, 
New York 1986, 24.
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оправ да ну, обра ћа ју ћи ма ло па жње на об ја шња ва ју ћу оправ да ност. 
Опи сна оправ да ност је по ста вље на у оно ме што је по зна то као 
Стан дард на те о ри ја ге не ра тив не гра ма ти ке ко ју је ски ци рао Чом
ски у књи зи Aspects of the The ory of Syntax, об ја вље ној 1965. го ди
не.48 Упра во је ову ра ну те о ри ју ге не ра тив не гра ма ти ке ко ри стио 
ког ни тив ни се ми о ти чар фил ма Ми шел Ко лин при ли ком по нов ног 
иш чи та ва ња Ме зо ве gran de syntag ma ti que. У пе том по гла вљу ове 
књи ге ски ци ра ћу и Стан дард ну те о ри ју Чом ског и Ко ли но во по нов
но иш чи та ва ње Ме за.

Ис та као сам да је при род ни је зик спе ци фи чан за вр сту. Али 
шта га тач но чи ни спе ци фич ним за вр сту? Већ смо ви де ли да љу ди, 
за Ха бер ма са, пу тем је зи ка ус по ста вља ју ме ђу соб но раз у ме ва ње 
и ко ор ди ни шу дру штве не ак тив но сти. Чом ски се по зи ва на свој ство 
дис крет не бес ко нач но сти (или прин ци па кре а тив но сти); струк ту
ра ли стич ки лин гви ста Ан дре Мар ти не се по зи ва на прин цип еко
но ми је при род ног је зи ка, ње гов дво стру ко ар ти ку ли са ни си стем 
ор га ни за ци је.49 За Чом ског и Мар ти неа при род ни је зик је ка рак
те ри сти чан јер об ли ку је без број по ја ва огра ни че ним сред стви ма. 
Дво стру ка ар ти ку ла ци ја по ста вља пр ви (ви ши) ни во је зи ка ко ји 
се мо же ана ли зи ра ти у скло пу ве ли ког али огра ни че ног бро ја је
ди ни ца ко је но се зна че ње (мор фе ма, или мо не ма), те дру ги, ни жи 
ни во, ко ји се са сто ји из ма њег бро ја је ди ни ца ко је не но се зна че ње 
(фо не ма) и не ма ју се ман тич ки са др жај у се би, али се ме ђу соб но 
ком би ну ју на ви шем ни воу да би ство ри ле мор фе ме.50 Мор фе ме 
се пак ком би ну ју на ко на чан број на чи на да би про из ве ле бес ко на
чан број ре че ни ца. Стан дард на те о ри ја Чом ског са др жи – слич но 
као и се ми о тич ки мо де ли – ду бин ски ни во ствар но сти и по вр шин ски 
ни во. Ду бин ски ни во се са сто ји од ко нач ног бро ја основ них пра ви
ла ко ја ге не ри шу ко на чан број ду бин ских струк ту ра. Оне се по том 
тран сфор ми шу у по тен ци јал но бес ко на чан број ре че ни ца по вр шин
ске струк ту ре пу тем ре кур зив не при ме не огра ни че ног бро ја пра
ви ла за тран сфор ма ци ју. Мо дел ове ду бин ске ствар но сти Чом ског 
пра ви рав но те жу из ме ђу ка па ци те та је зи ка да огра ни чи и омо гу ћи.

Дво стру ка ар ти ку ла ци ја и дис крет на бес ко нач ност мо гу се по
јед но ста ви ти ана ло ги јом из ша ха, игре ко ја се са сто ји из ко нач ног 

48 No am Chomsky, Aspects of the The ory of Syntax, MIT Press, Cam brid ge, 
Mass. 1965.

49 An dré Mar ti net, Ele ments of Ge ne ral Lin gu i stics, trans. Eli za beth Pal mer, 
Fa ber and Fa ber, Lon don 1964. (An dré Mar ti net, Osno ve op će lin gvi sti ke, prev. i 
predg. Au gust Ko va čec, Gra fič ki za vod Hr vat ske, Za greb 1982.)

50 Ро ман Ја коб сон и Мо рис Ха ле пи са ли су о то ме у књи зи Те ме љи је зи ка 
(Fun da men tals of Lan gu a ge; Ro man Ja kob son i Mor ris Hal le, Te me lji je zi ka, prev. 
Ivan Mar tin čić i An te Sta mać, Glo bus, Za greb 1988), а по том су раз дво ји ли фо не му 
на скуп упе ча тљи вих од ли ка ко је се де фи ни шу као би нар не опо зи ци је.
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бро ја ква дра та и ко нач ног бро ја фи гу ра од ко јих се сва ка мо же по
ме ри ти на ко на чан број на чи на. Али ка да са бе ре мо све те „ко нач
но сти”, до би ја мо по тен ци јал но бес ко на чан број пар ти ја ша ха.

Пр во оправ да ње за пр о у ча ва ње фил ма у кон тек сту ге не ра тив
не лин гви сти ке је от кри ва ње да ли је и он струк ту ри ран у скла ду 
са од ли ка ма дис крет не бес ко нач но сти. По чет ни зна ци обе ћа ва ју, 
по што је дис крет на бес ко нач ност за сно ва на на мо гућ но сти да 
сег мен ти ра и кла си фи ку је дис крет не је ди ни це је зи ка, као што је 
Мез успе шно учи нио при ли ком кон стру и са ња gran de syntag ma ti que. 
Дис крет на бес ко нач ност је им пли ци ра на у gran de syntag ma ti que 
до те гра ни це да фор ма ли зу је ко нач но утвр ђе ни ред (се квен це од 
осам сли ка) бес ко нач ног бро ја не у твр ђе них је ди ни ца (ка др о ва).*

Пре вео с ен гле ског
Дра ган Ба бић 

* Из вор: War ren Buc kland, „The Cog ni ti ve Turn in Film The ory”, The Cog ni ti ve 
Se mi o tics of Film, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge 2000, 1–22.




