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ЖИВ КО ПО ПО ВИЋ

ФИЛМ СКА ТЕ О РИ ЈА У ДО БА  
„ГЛО БАЛ НОГ ЕКРА НА”

Овај есеј по тра жи ће од го вор на пи та ње ка кав је ути цај са вре
ме не филм ске те о ри је на ства ра ње фил мо ва, са уве ре њем у ис
прав ност ста ва фран цу ског филм ског ре ди те ља, глум ца, пе да го га 
и те о ре ти ча ра Па ска ла Бо ни це ра (Pa scal Bo nit zer) да „филм ни ка да 
ни је био та ко ве ли ки, та ко пло дан, та ко жив, као у до ба ка да су га 
те о ри је про жи ма ле и су прот ста вља ле му се, у до ба ка да га, исти
на, још ни смо у пот пу но сти бр ка ли са шоуби зни сом и ка да те о
ри ја још ни је на шла уто чи ште на уни вер зи те ту, у до сад ним ана
ли за ма ка дарпо ка дар, не го се још прак тич но при ме њи ва ла у 
фил мо ви ма”.1

Са вре ме на филм ска те о ри ја

Филм ска те о ри ја се раз ви ја ду же од јед ног сто ле ћа, оства ру
ју ћи из у зет не до ме те и да ју ћи зна чај не под сти ца је филм ској прак си. 
По след њих не ко ли ко де це ни ја број ис тра жи ва ча фил ма ра сте, као 
и број пу бли ко ва них ра до ва, ко ји све ви ше за до би ја ју фор му на уч
них ис тра жи ва ња. Је дан од раз ло га те про ме не на гла сио је Па скал 
Бо ни цер у на ве де ном тек сту: те о ри ја фил ма про на шла је уто чи ште 
на уни вер зи те ти ма. Хи ља де уни вер зи те та, не са мо оних на ко ји
ма се филм из у ча ва не го и оних ко ји се ба ве дру гим умет но сти ма, 
књи жев но шћу, кул ту ром, ме ди ји ма, из у ча ва њем дру штва и дру
штве них про це са, де се ти не хи ља да про фе со ра, ми ли о ни сту де
на та, ис тра жу ју филм и пу бли ку ју ра до ве, ко ри сте ћи ра зно вр сне 
на уч не ме то до ло ги је. Да ли је то ста ње ко је при жељ ку је Бо ни цер, 

1 Па скал Бо ни цер, Сле по по ље, Ин сти тут за филм, Бе о град 1997, 10.
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ста ње у ко ме вр ви од те о риј ских про у ча ва ња фил ма и њи хо вих 
прак тич них при ме на?

Са вре ме ну филм ску те о ри ју зна чај но је од ре ди ло осни ва ње 
пр вих сту ди ја фил мо ло ги је у Па ри зу по сле Дру гог свет ског ра та. 
Тер мин фил мо ло ги ја из вор но не озна ча ва на у ку о фил му не го 
при ступ из у ча ва њу фил ма, то јест при ме њи ва ње ме то до ло ги ја већ 
уста но вље них дру штве ноху ма ни стич ких на у ка на ис тра жи ва ње 
ра зних аспе ка та фил ма. Осни вач сту ди ја фил мо ло ги је, фран цу ски 
фи ло зоф и уни вер зи тет ски про фе сор Жил бер Ко енСе а (Gil bert 
Co henSéat ), сво јим ути цај ним ра до ви ма усме рио је ис тра жи ва ње 
фил ма у струк ту ра ли стич косе ми о ло шком прав цу. Тре ба ло је да 
про ђе око две де це ни је да би кра јем ше зде се тих го ди на та кав при
ступ пре о вла дао у филм ској те о ри ји и по ти снуо оно што је до та да 
на зи ва но тим име ном. „При хва та ње ових на уч них ме то да пред
ста вља ло је иза зов оно ме што је сма тра но им пре си о ни стич ким, 
су бјек тив ним ме то дом ра ни јих шко ла пи са ња о фил му. (...) Струк
ту ра ли стич ки ме тод под ра зу ме вао је на пу шта ње при сту па ко ји 
уз ди же умет нич ки по ло жај фил ма или по је ди нач них ау то ра и 
фил мо ва.”2 Од тог вре ме на, го то во већ по ла ве ка, у цен тру ис тра
жи ва ња филм ске те о ри је не на ла зи се филм ски ау тор и ње го ва 
осо бе на по е ти ка, као ни основ но пи та ње ко је је обе ле жи ло кла сич
ну филм ску те о ри ју од Ка ну да (Ric ci ot to Ca nu do) до Ба зе на (An dré 
Ba zin), пи та ње о при ро ди но ве умет но сти, о раз ли ка ма и слич но
сти ма са дру гим умет но сти ма и о от кри ва њу ње них спе ци фич них, 
са мо њој свој стве них из ра жај них сред ста ва. „По ме ра ње те жи шта 
са кла сич не филм ске те о ри је Кра ка у е ра и Ба зе на на филм ску се
ми о ло ги ју по сле ди ца је ве ће про ме не у исто ри ји људ ске ми сли. 
Филм ска се ми о ло ги ја од ра зи ла је та ко ђе про ме не у фран цу ским 
ин сти ту ци ја ма кул ту ре: екс пан зи ју ви со ког обра зо ва ња и отва ра
ње но вих де парт ма на и но вих на чи на ис тра жи ва ња.”3 Са вре ме ни 
тре ну так филм ске те о ри је не озна ча ва ју то ли ко име на ис так ну тих 
те о ре ти ча ра ко ли ко ши рок ди ја па зон ис тра жи ва ња и ис тра жи
вач ких ме то до ло ги ја – све је раз ви је ни је ис тра жи ва ње ме ста фил ма 
у са вре ме ној кул ту ри, зна ча јан ко рак у том прав цу је осни ва ње сту
ди ја кул ту ре као ал тер на ти ве за кла сич не ху ма ни стич ке ис тра жи
вач ке па ра диг ме; са вре ме ни тре ну так обе ле жа ва ју и ис тра жи ва ња 
фил ма у скло пу сту ди ја мул ти кул ту ра ли зма, пост ко ло ни јал них 
сту ди ја или сту ди ја ма сов не кул ту ре, фе ми ни стич ка филм ска 
те о ри ја и qu e er те о ри ја. 

2 Ro bert Stam, Film The ory, Blac kwell pu blis hing, Mal de n–Ox ford –Carl ton 
2012, 103–106. (На во де с ен гле ског пре вео Ж. П.) 

3 Исто, 107.
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Не ми нов но се по ста вља пи та ње: ка ко се та кав за о крет у филм
ској те о ри ји, али и филм ском обра зо ва њу, од ра зио на филм ску 
умет ност?

Филм у епо хи „гло бал ног екра на”

Књи га Гло бал ни екран Жи ла Ли по вец ког и Жа на Се роа (Gil les 
Li po vetsky et Jean Ser roy, L’Écran glo bal) пред ста вља из ра зит при
мер на ко ји на чин са вре ме на филм ска ми сао раз у ме и под сти че 
са вре ме не филм ске тен ден ци је. Књи га је од мах по об ја вљи ва њу 
2007. го ди не на и шла на до бар при јем, иза шла у ви ше из да ња, пре
ве де на је на мно ге је зи ке, чак је под ста кла отва ра ње зна чај не из ло
жбе у Му зе ју са вре ме не умет но сти у Бар се ло ни. За те му овог есе ја 
чи ни је ин те ре сант ном то што је јед но став но, без око ли ша ва ња и 
за др шке, из ре кла схва та ње да је ве ли ко вре ме филм ске умет но сти 
иза нас, да је филм у са вре ме ној кул ту ри је дан од мно го број них 
екра на ко ји нас окру жу ју, не онај нај ва жни ји. Ау то ри Гло бал ног 
екра на од ба цу ју уо би ча је на схва та ња о са вре ме ном фил му као из
ра зу пост мо дер них тен ден ци ја у умет но сти. Они са вре ме ни филм 
на зи ва ју хи пер мо дер ним и ви де га као че твр ти пе ри од у исто риј
ском раз во ју фил ма: пр ва фа за од го ва ра до бу не мог фил ма, то је 
до ба ка да филм про на ла зи ме сто ме ђу дру гим умет но сти ма от кри
ва ју ћи сво ју спе ци фич ну из ра жај ност; дру ги пе ри од тра је од три
де се тих до пе де се тих го ди на, то је злат но до ба филм ских сту ди ја, 
у ње му се фил мо ви по ко ра ва ју ја сном, кон ти ну и ра ном на ра тив ном 
си сте му; тре ћа фа за об у хва та пе ту, ше сту и сед му де це ни ју, у њој 
се по ја вљу ју моћ ни ства ра о ци, не по ко ре ни зах те ви ма филм ских 
сту ди ја, ра ђа се филм ис пре ки да не драм ске ли ни је, фраг мен та ран 
– ита ли јан ски нео ре а ли зам, фран цу ски но ви та лас, ис точ но е вроп
ски ау тор ски филм, бра зил ски ci ne ma no vo.

Че твр та фа за, ко ју ау то ри на зи ва ју хи пер мо дер ни филм, за по
чи ње са ра дом но ве ге не ра ци је ре ди те ља у Хо ли ву ду се дам де се
тих го ди на. Реч је о Сти ве ну Спил бер гу (Ste ven Spi el berg), Џор џу 
Лу ка су (Ge o r ge Lu cas), Фран си су Фор ду Ко по ли (Fran cis Ford Kop
po la), Бра ја ну де Пал ми (Brian De Pal ma) и Ви ли ја му Фрид ки ну 
(Wil li am Fri ed kin), ко ји се „ста вља ју пр вен стве но у слу жбу спек та
ку лар но сти и ефек та, при че му при бе га ва ју на пред ним тех но ло ги
ја ма ко је на сто је да уса вр ше. Ов де истин ски за по чи ње но ва фа за 
у исто ри ји ки не ма то гра фи је. (...) Че твр та фа за исто ри је фил ма, 
под ву ци мо то, не ма исти ста тус као пр ве три. Док су оне обе ле же не 
круп ним ино ва ци ја ма ко је су сва ки пут по га ђа ле са мо од ре ђе на 
под руч ја, са да су све ди мен зи је ки не ма то граф ског све та (ства ра ла
штво, про из вод ња, про мо ци ја, ди фу зи ја, по тр о шња) по ре ме ће не 
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исто вре ме но и то од те ме ља до вр ха. Ни ка да филм ни је ис ку сио 
по трес ова квог ин тен зи те та. (...) Упра во у тре нут ку ка да се афир ми
шу гло ба ли зо ва ни хи пер ка пи та ли зам, хи пер ме диј и хи пер по тро
шња, филм за по чи ње ка ри је ру гло бал ног екра на. Тер мин гло бал ни 
екран тре ба раз у ме ти на ви ше на чи на, ко ји се пре кла па ју у број ним 
аспек ти ма. У нај ши рем зна че њу, од но си се на но ву пла не тар ну 
си лу – екра нос фе ру, на ши ро ко рас про стра ње но екран ско ста ње 
ко је је по ста ло мо гу ће за хва љу ју ћи но вим ин фор ма тив ним и ко му
ни ка ци о ним тех но ло ги ја ма.”4 Ли по вец ки и Се роа кон ста ту ју да 
је про шло вре ме „ре флек сив не и ели ти стич ке фил мо фи ли је”, ка ко 
на зи ва ју вре ме пе де се тих, ше зде се тих и се дам де се тих го ди на ко је 
су обе ле жи ли ве ли ки филм ски ау то ри и да по чи ње епо ха „по све
ће на фил мо ви зи ји без гра ни ца, све оп штој де мо крат ској фил мо
ма ни ји. Да ле ко од про кла мо ва не смр ти фил ма, ра ђа се филм ски 
дух ко ји оду ше вља ва свет.”5 Филм ска умет ност ка кву смо по зна
ва ли не ста је, али ау то ри ове сту ди је то не до жи вља ва ју као не сре
ћу, на про тив, по здра вља ју то што спек та ку лар ност фил ма и оно 
што уо би ча је но на зи ва мо филм ским из ра зом са да до ми ни ра свим 
екра ни ма све та, па и пре о бра жа ва наш жи вот пре тва ра ју ћи га у 
осо бе ни спек такл. У то ме они ви де три јумф фил ма у са вре ме ном 
све ту.

Фил мо фи ли ја и филм ска те о ри ја

Да ли са вре ме на филм ска те о ри ја има уде ла у по ја ви на ко ју 
су Се роа и Ли по вец ки ука за ли – у не ста ја њу „ре флек сив не и ели
ти стич ке фил мо фи ли је”? И да нас по сто је фил мо фи ли ко ји па сио
ни ра но пра те филм ску умет ност, не у би о скоп ским са ла ма као 
њи хо ви прет ход ни ци, не го на екра ни ма ко је им ну де но ве тех но
ло ги је. Има ли раз ли ке из ме ђу са вре ме не фил мо фи ли је и оне из 
про шлог ве ка, ко ју ау то ри Гло бал ног екра на ка рак те ри шу „ре флек
сив ном и ели ти стич ком”? Те шко је не што та ко ја сно од ре ди ти, 
али јед но је си гур но: кла сич на филм ска те о ри ја сна жно је раз ви
ја ла „ре флек сив ну и ели ти стич ку фил мо фи ли ју” ти ме што је по
др жа ва ла нај ве ће филм ске умет ни ке у њи хо вој те жњи да раз ви ју 
филм ски из раз до сте пе на ко ји омо гу ћу је ства ра ње де ла ко ја не 
за о ста ју за ре мекде ли ма књи жев но сти, по зо ри шта, ли ков не умет
но сти, му зи ке или ар хи тек ту ре. Ај зен штајн (Сер гей Ми хайло вич 
Эйзен штейн), Ку ро са ва, Бре сон (Ro bert Bres son) и њи хо ви ве ли ки 

4 Жил Ли по вец ки, Жан Се роа, Гло бал ни екран, прев. Би ља на Ту то ров, 
Ми ра По по вић, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2013, 35–36.

5 Исто, 39. 
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са вре ме ни ци и са бор ци успе ва ли су у то ме, рет ко, али су успе ва ли.6 
Ај зен штајн је рас пра вљао са Џој сом (Ja mes Joyce) о по ступ ку уну
тра шњег мо но ло га,7 Ку ро са ва је сма трао да си не а сти не мо гу да 
ство ре филм ако нај пре те мељ но не про у че ве ли ке свет ске ро ма
не и дра ме,8 Бре сон је струк ту ру фил ма по ре дио са струк ту ром 
ро ма на Пру ста (Mar cel Pro ust) и До сто јев ског (Фëдор Ми хайло вич 
До сто ев ский),9 али су исти ти си не а сти исто вре ме но твр ди ли да 
филм ски умет ни ци мо ра ју да от кри ју соп стве не, ори ги нал не 
филм ске ме то де, а не да их пре у зи ма ју од ста ри јих умет но сти. Ако 
је би ло ели ти зма у „ре флек сив ној и ели ти стич кој фил мо фи ли ји” 
тог вре ме на, то је био ели ти зам про жет искре ном по тре бом за филм
ским ре мекде ли ма ко ја мо гу да ста ну ра ме уз ра ме уз иста та ква 
де ла му зи ке, ли ков не умет но сти, књи жев но сти, по зо ри шта. Филм
ски те о ре ти ча ри су у де ли ма ау тен тич них си не а ста пре по зна ва ли 
ори ги нал не по ступ ке и ме то де но ве умет но сти са вре ме ног до ба. 
То је би ло вре ме ве ре у филм, до ба ра до сти због от кри ћа. У то ме 
је уче ство ва ла и пу бли ка, до ду ше не она нај број ни ја, не го она ко ју 
ау то ри Гло бал ног екра на на зи ва ју ре флек сив ним и ели ти стич ким 
фил мо фи ли ма. Филм је си ло ви то при вла чио у за мра че не са ле. 
Ге не ра ци је фил мо фи ла ко је су оп се да ле ки но те ке и би о ско пе пе
де се тих, ше зде се тих и се дам де се тих го ди на про шлог ве ка но се 
уз бу дљи ва се ћа ња са про јек ци ја, то су до жи вља ји ко ји су за у век 
обе ле жи ли њи хов од нос пре ма умет но сти и жи во ту. У та квој ат мо
сфе ри је Ан дре Ба зен, је дан од нај ве ћих те о ре ти ча ра фил ма чи ји 
ути цај тра је и да нас, тра гао за би ћем ка дра, за по себ ном филм ском 
исти ном. То је би ла ау тен тич на по бу на, а за сни ва ла се на от кри ћу 
мо ћи фил ма. Вре ме по сле Дру гог свет ског ра та, вре ме у ко ме је 
Ба зен ства рао, би ло је обе ле же но две ма су прот ста вље ним иде о
ло ги ја ма, ка пи та ли змом и ко му ни змом. Ба зен је ве ро вао да филм 
мо же да уте ме љи свој из раз на чи стој исти ни, да би ће ка дра од ра
жа ва по сто ја ње све та и да та осо бе ност филм ског из ра за мо же да 
над ја ча сва ку иде о ло ги ју. Сви ве ли ки те о ре ти ча ри фил ма по зна
ва ли су скри ве не сна ге но вог ме ди ја и има ли ве ру у њих. Та ко до
ла зи мо до јед не нео бич не исти не: филм ко ји има сна гу да пру жи 

6 Di a na Po po vić, „(Im)pos si bi lité de tran spo si tion de la littéra tu re au film”, 
у: Littéra tu re et médi as, збор ник, Ки ша, Но ви Сад 2006, 37.

7 С. М. Ај зен штајн, „Тре ћа го ди на”, у: Мон та жа атрак ци ја, прев. Бран ко 
Ву чи ће вић, Ол га Влат ко вић, Гу став Га врин, Ду шан Сто ја но вић, Но лит, Бе о град 
1964, 112.

8 Аки ра Ку ро са ва, „Уз гред не за бе ле шке о филм ском ства ра ла штву”, у: 
Не што као ау то би о гра фи ја, прев. Гор да на Вел марЈан ко вић, Ин сти тут за филм, 
Бе о град 1986, 184.

9 Ро бер Бре сон, Бе ле шке о ки не ма то гра фу, прев. Ди а на и Жив ко По по вић, 
Лист, Но ви Сад 2003, 100.
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ау тен ти чан от пор „злу вре ме на” је филм ко ји мо же да на ста не 
са мо у дру штву фил мо фи ла, то јест оних ко ји ви ше или ма ње 
пре по зна ју моћ ме ди ја. Филм сти че моћ и ства ра фил мо фи ле.

Ан га жо ва ност са вре ме не филм ске те о ри је

Мо гу ће је по ста ви ти и ова кво пи та ње: ко ли ко је да на шњи филм 
по бу ње нич ки? Као и пи та ње: ко ли ко га са вре ме на филм ска те о ри ја 
под сти че на то? Углед ни са вре ме ни аме рич ки про фе сор филм ске 
те о ри је Ро берт Стам (Ro bert Stam) сма тра да је на ре ду до ба исто
ри за ци је филм ске те о ри је: „Те о ри ја тре нут но про ла зи кроз про цес 
по нов не исто ри за ци је, де лом као ис прав ка из о ста вља ња исто ри је 
у Со си ро вом или ФројдЛа ка но вом мо де лу, де лом као од го вор мул
ти кул ту ра ли стич ком по зи ву да се филм ска те о ри ја сме сти у ши ру 
исто ри ју ко ло ни ја ли зма и ра си зма.”10 С дру ге стра не, исти ау тор 
из но си став да са вре ме на филм ска те о ри ја про ла зи кроз про цес 
плу ра ли за ци је: „Под за јед нич ким при ти сци ма ра ди кал ног фе ми
ни зма, сту ди ја кул ту ре, мул ти кул ту ра ли зма, qu e er те о ри је, пост
ко ло ни јал них сту ди ја, бах ти нов ског ди ја ло ги зма, Де ри ди не де кон
струк ци је, ког ни тив не те о ри је, нео фор ма ли зма, по ста на ли тич ке 
фи ло зо фи је и Бо дри ја ро вог пост мо дер ни зма, филм ска те о ри ја као 
про је кат ме то до ло шке уни фи ка ци је са да је пред за ла ском. (...) Тео
ри ја је да нас не што ма ње ве ли ка, а не што ви ше праг ма тич на, ма ло 
ма ње ет но цен трич на, му шка и хе те ро сек су ал на, и не што ма ње 
скло на све о бу хват ним си сте ми ма, осла ња ју ћи се на плу ра ли тет 
те о рет ских па ра диг ми. Плу ра ли за ци ја филм ске те о ри је но си опа
сност фраг мен та ци је.”11

 Ша ро ли кост са вре ме не филм ске те о ри је оте жа ва до но ше ње 
оп шти јег су да о то ме ка кву исти ну она за сту па. Ак ту ел на ис тра
жи ва ња фил ма све до че о сло же но сти на шег све та и под сти чу 
филм ске ау то ре да об ра ђу ју са вре ме не те ме, за у зи ма ју ћи при том 
ак ти ван, про гре си ван став. Ипак, те шко је оте ти се ути ску да је 
дру штве ни ан га жман ко ји за сту па ју не ки прав ци са вре ме не филм
ске те о ри је за пра во ан га жман за оства ре ње про кла мо ва них ци ље
ва нај моћ ни јих дру шта ва, а не ау тен тич ни от пор умет ни ка пре ма 
„злу вре ме на”. Све то ли чи на бор бу за вред но сти ко је и сам си стем 
про по ве да, па се по ста вља пи та ње ау тен тич но сти та квог от по ра. 
У вре ме „кра ја исто ри је”, ка да је од ба че на иде ја о марк си стич кој 
ре во лу ци ји, пи та ње по бу не до би ја но ви сми сао, сми сао ко ји још 
увек из ми че са вре ме ни ци ма. Пи та ње да ли је да на шња филм ска 

10 R. Stam, нав. де ло, 328.
11 Исто, 330.



850

ми сао кон фор ми стич ка или по бу ње нич ка не ће би ти ре ше но док 
не поч не од луч ни је да се по ста вља и кроз филм ску те о ри ју.

Не ком плет ност са вре ме них ан то ло ги ја  
филм ске те о ри је

За раз ли ку од кла сич не, са вре ме на филм ска те о ри ја не при
хва та тек сто ве филм ских ау то ра у кор пус тек сто ва филм ске те о ри
је. Та ко, на при мер, ана ли зе филм ског из ра за фран цу ских ре ди
те ља не мог фил ма Лу ја Де ли ка (Lo u is Del luc) или Жер мен Ди лак 
(Ger ma i ne Du lac) пред ста вља ју ра ну филм ску ми сао у мно гим ан то
ло ги ја ма те о ри је фил ма, а ана ли зе истог про бле ма ко је је по ла ве ка 
ка сни је об ја вио Ро бер Бре сон, та ко ђе фран цу ски ре ди тељ, ни су 
део та квих из да ња; не мо же се про на ћи ни јед на ан то ло ги ја из тео
ри је фил ма без тек сто ва со вјет ског ре ди те ља Ај зен штај на, на ста лих 
у пр вој по ло ви ни два де се тог ве ка; али те о риј ски тек сто ви о фил
му Ан дре ја Тар ков ског (Ан дрей Ар сеньевич Та р ков ский), та ко ђе 
со вјет ског ре ди те ља, на ста ли по ла ве ка ка сни је, не свр ста ва ју се 
у ан то ло ги је тек сто ва филм ске те о ри је. Пра ва те о ри ја фил ма не 
мо же се за ми сли ти без тек сто ва филм ских ства ра ла ца чи ја се тео
риј ска раз ма тра ња фил ма по пра ви лу не на ла зе у ан то ло ги ја ма 
те о ри је фил ма: Бу њу е ла (Lu is Buñuel), Хич ко ка (Al fred Hitchcock), 
Ку ро са ве, Бе рг ма на (Ing mar Berg man), Бре со на, Та р ков ског... Сви 
они по ста вља ју пи та ње о фил му, тра га ју за ме ди јем, от кри ва ју га; и 
што је за ни мљи во, успе ва ју у срећ ним мо мен ти ма да уву ку и филм
ску пу бли ку у та сво ја гро зни ча ва тра га ња, ства ра ју пу бли ку ко ја 
мо же да их пра ти, ства ра ју фил мо фи ле. И ства ра ју филм ске те о ре
ти ча ре. Кла сич ни филм ски те о ре ти ча ри по ја вљи ва ли су се та мо 
где су по сто ја ли фил мо ви ко ји на слу ћу ју филм ске мо ћи. Они на
во де те о ре ти ча ре да ана ли зи ра ју ту моћ, да по др жа ва ју та кав при
ступ фил му. Филм ска те о ри ја је на во ди ла ау то ре да се без стра ха 
оти ску ју пре ма не по зна то ме, да от кри ва ју оно не до сег ну то, да то 
же ле. Сво јим де ли ма умет ни ци су по врат но ин спи ри са ли филм ске 
те о ре ти ча ре, ства ра ли им мо гућ ност за ана ли зу и те о риј ску спе ку
ла ци ју. Та ко су они јед ни дру ге под сти ца ли, то је пло до твор ни круг 
ко ји ве зу је филм ску те о ри ју и прак су. То су би ли нај срећ ни ји тре
ну ци раз во ја филм ске умет но сти. На то вре ме је ми слио Па скал 
Бо ни цер ка да је на пи сао, у ра ни је по ме ну том на во ду, да „филм ни
ка да ни је био та ко ве ли ки, та ко пло дан, та ко жив, као у до ба ка да 
су га те о ри је про жи ма ле и су прот ста вља ле му се”. Ја сно је да је то 
је ди ни на чин за не го ва ње фил мо фи ли је и ства ра ње фил мо фи ла. 

Ме ђу тим, да ли је на ше вре ме на кло ње но то ме? Схва тљив је 
оп ти ми зам ау то ра Гло бал ног екра на да је наш век – век фил мо ви



851

зи је без гра ни ца, век фил мо ма ни је, у ко ме дух фил ма про жи ма све 
аспек те жи во та. Не ста ја ње „ре флек сив не и ели ти стич ке фил мо фи
ли је” при ка зу је се у овој књи зи као ко ла те рал на ште та. На ова кав 
став те о ри ја фил ма не сме да при ста не. Не ста ја ње фил мо фи ли је 
је еу фе ми зам за не ста ја ње филм ске умет но сти.

Ај зен штај но во раз ли ко ва ње три ви да  
филм ске те о ри је

Мо жда је ово тре ну так у ко јем тре ба да се при се ти мо раз ми
шља ња по мно ги ма нај зна чај ни јег те о ре ти ча ра фил ма до да нас, 
со вјет ског си не а сте Сер ге ја Ми хај ло ви ча Ај зен штај на. У тек сту 
из 1945. го ди не, под на сло вом „Круп ни план”, он об ја шња ва ка ква 
је филм ска ми сао по треб на та да шњем со вјет ском фил му да би на
пре до вао.12 У том тек сту Ај зен штајн по ре ди три мо гу ћа при сту па 
раз ми шља њу о фил му са три филм ска пла на: са оп штим, сред њим 
и круп ним пла ном. Оп шти план пред ста вља по глед на филм као 
про из вод са вре ме не кул ту ре и од ре ђу је ње го во ме сто у њој. То је 
по глед на филм ко ји не гу ју да на шње сту ди је кул ту ре, мул ти кул
ту ра ли зма, фе ми ни зма и дру гих те о риј ских усме ре ња ко ја раз ма
тра ју ме сто фил ма у са вре ме ној кул ту ри. Сред њи план је нај слич
ни ји по гле ду би о скоп ског по се ти о ца, ту је реч о ана ли зи при че, 
ли ко ва, ми сли и емо ци ја ко је по бу ђу је филм. То је че сто и угао са
вре ме не кри ти ке у днев ним но ви на ма и филм ским ча со пи си ма.

„Али по сто ји и тре ћи тип гле да ња на филм. Да бу дем тач ни ји: 
он не по сто ји то ли ко ко ли ко би тре ба ло да по сто ји. То је про су ђи
ва ње о фил му кроз при зму ду бо ке ана ли зе, од тач ке до тач ке, ана
ли зе сва ког шра фи ћа, ра ста вља ње на еле мен те и њи хо во про у ча
ва ње на она кав на чин на ко ји ин же ње ри и спе ци ја ли сти у сво јим 
гра на ма тех ни ке про у ча ва ју не ки нов мо дел кон струк ци је. (...) Без 
ове ’тре ће кри ти ке’ ни су мо гу ћи ни успо ни, ни раз ви так, ни стал но 
по ди за ње ра зи не оно га што ра ди мо.”13 У овом тек сту из че тр де
се тих го ди на про шлог ве ка Ај зен штајн ис ти че да су у со вјет ским 
пу бли ка ци ја ма тог вре ме на раз ви је на те о риј ска раз ма тра ња ка да 
је реч о „филм ској те о ри ји оп штег и сред њег пла на”. Ме ђу тим, он 
из ри че ми шље ње да не до ста је „филм ска ми сао круп ног пла на”, а 
она да је нај ја че под сти ца је филм ским умет ни ци ма.

Мо же ли се Ај зен штај но ва кри тич ка опа ска, из ре че на пре се
дам де сет го ди на, при ме ни ти на на ше до ба гло бал ног екра на?

12 Нео бич на је по ми сао да је мо гу ће по ву ћи па ра ле лу из ме ђу за сто ја филм
ске ми сли у вре ме ста љи ни зма са си ту а ци јом у ко јој се на ла зи те о ри ја фил ма 
у до ба гло ба ли за ци је.

13 С. М. Ај зен штајн, „Круп ни план”, у: Мон та жа атрак ци ја, 145–146.
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Зна чај „филм ске те о ри је круп ног пла на”  
за са вре ме ни филм

Ако са гле да мо ста ње у да на шњој филм ској те о ри ји, уо ча ва
мо да по сто је еле мен ти за по ре ђе ње са вре ме ном ко је је кри ти ко
вао Ај зен штајн. Као и та да, о фил му се и да нас рас пра вља и пи ше 
мно го, у скла ду са иде ја ма на шег вре ме на. Ипак, ако по ста ви мо то 
оби ље под лу пу Ај зен штај но ве по де ле филм ске ми сли, от кри ва мо 
да ве ли ка ве ћи на тих тек сто ва при па да „филм ској те о ри ји оп штег 
и сред њег пла на”. Те шко је да ти од ре ђен од го вор на пи та ње ко ли ко 
је та ква те о ри ја под сти цај на за ства ра ње филм ских ре мекде ла. Ла ко 
је осу ди ти док три ну соц ре а ли зма и њен ан ти у мет нич ки сми сао, 
али је те же из ре ћи та кав суд о не ком од те о риј ских при сту па ко ји 
цве та ју у епо хи гло ба ли зма.

Као и у до ба ста љи ни зма, и да нас по сто ји „филм ска те о ри ја 
круп ног пла на”, јер је њу, као и са му умет ност, не мо гу ће за тр ти. 
Је дан број филм ских те о ре ти ча ра и да нас на сто ји да до пре до оних 
скри ве них за ко ни то сти филм ског ме ди ја ко је су на слу ти ли или 
от кри ли ве ли ки си не а сти, тра га ју ћи за струк ту ром филм ског де ла, 
по ста вља ју ћи пи та ње о це ли ни и ње ним еле мен ти ма, као што, ка ко 
пи ше Ај зен штајн „ин же ње ри и спе ци ја ли сти у сво јим гра на ма тех
ни ке про у ча ва ју не ки нов мо дел кон струк ци је”. Ме ђу тим, са вре
ме на „те о ри ја круп ног пла на” де лу је оне мо ћа ло, раз дво је на од 
жи вог пул са филм ске про из вод ње. Ај зен штајн је на сле де ћи на чин 
опи сао ка ко је из гле да ла „филм ска те о ри ја круп ног пла на” у вре
ме ње го ве мла до сти, ко је се по кла па са вр хун цем со вјет ског не мог 
фил ма: „Се ћам се дав но про шлих пре гле да фил мо ва у АРРКу, 
ка да је ре жи сер, сав дрх ћу ћи, из но сио сво је но во де ло пред про фе
си о нал ну јав ност. Он ни је дрх тао из стра ха да ће га на кон пре гле да 
’по кло пи ти’ овај или онај ко ле га. Дрх тао је због то га што се осе ћао 
као пе вач пред ау ди то ри ју мом пе ва ча, као бок сер ме ђу про фе сио
нал ним бок се ри ма, као ма та дор ме ђу љу би те љи ма бор бе са би ко
ви ма – af fi ci o na do re si ma – зна ју ћи да ће сви при ме ти ти ло ше ин то
ни ра ну но ту, по гре шну мо ду ла ци ју гла са, или не пра вил но за да ни 
уда рац, или не тач но од ме ре но вре ме. Нај ма ња по гре шка у уну
тра шњој исти ни и нај ма ња не тач ност у мон та жи, нај ма њи де фект 
у екс по зи ци ји, нај ма ње не по кла па ње рит ма – све је сме ста иза зи
ва ло оштру ре ак ци ју нео до бра ва ња ау ди то ри ју ма.”14 У вре ме ни ма 
ка да је филм ска умет ност оба си па ла фил мо фи ле зна чај ним фил
мо ви ма, па и ре мекде ли ма, филм ски умет ни ци су би ли из ло же ни 
оштр ом и пра вич ном су ду. И др жа ли су до ње га. Бу њу е лу је зна

14 Исто, 146.
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чи ло ми шље ње ње го вих са бо ра ца над ре а ли ста,15 нео ре а ли сти су 
за јед но отво ри ли пут но вом филм ском сен зи би ли те ту,16 но во та
ла сов це не мо же мо да за ми сли мо без не пре кид них ди ску си ја о 
филм ском из ра зу, као и без њи хо вог ве ли ког те о ре ти ча ра Ан дреа 
Ба зе на, Ку ро са ва се кри ти ке сво га учи те ља Ја ма мо та др жао са 
вер но шћу ко ја иза зи ва ди вље ње. Све су то при ме ри, на су мич но 
иза бра ни, Ај зен штај но ве „филм ске те о ри је круп ног пла на”.

Вра ти мо се на кра ју пи та њу о суд би ни филм ске ми сли и ње
ном ути ца ју на са вре ме ни филм у епо хи гло бал ног екра на. Иа ко 
оце на Ли по вец ког и Се роа о пре ва зи ђе но сти „ре флек сив не и ели
ти стич ке фил мо фи ли је” има спе ци фич ну те жи ну јер од ра жа ва 
ре ал ност у ко јој жи ви мо, а по себ но је у скла ду са ис ку ством но вих 
ге не ра ци ја, она је из ко ре на по гре шна, јер на ма ла вра та од у зи ма 
фил му умет нич ки сми сао. Је ди ни на чин да се филм вра ти на по
ло жај ко ји је већ одав но из во је вао је да вра ти ве ру у се бе и сво ја 
сред ства, ве ру да има моћ да до сег не исти ну ко ја де лу је на љу де, 
да ме ња свет, да ства ра ре мекде ла. На том пу ту нео п ход на му је 
до бра и исти ни та ми сао, а те о ри ја фил ма ни је ни шта дру го. Не ка 
кри те ри јум за до бру те о ри ју фил ма бу де то ко ли ко је под сти цај на 
за ства ра ње ста ња у ко ме ће се по ја вљи ва ти ау тен тич ни филм ски 
ау то ри и ко ли ко ће уме ти да њи хов рад под сти че, ана ли зи ра и за
шти ти од на па да оних ко ји сто је на пу ту раз во ја умет но сти. По ред 
број них те о ри ја „оп штег и сред њег пла на”, са вре ме ном фил му 
по треб на је сна жни ја и деј стве ни ја те о ри ја „круп ног пла на”. 

15 Di a na Po po vić, „Lu is Buñuel et An dré Bre ton”, у: Le su rréali sme en son 
temps et au jo urd ’hui / Над ре а ли зам у свом и на шем вре ме ну, збо р ник, уред. Је ле на 
Но ва ко вић, Фи ло ло шки фа кул тет – Дру штво за кул тур ну са рад њу Ср би ја –Фран
цу ска, Бе о град 2007, 137.

16 Ду брав ка Ла зић, Нео ре а ли зам у ита ли јан ском фил му и фо то гра фи ји, 
Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад 2015, 212–213.




