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СР ЂАН РА ДА КО ВИЋ

НЕ ЛИ НЕ АР НА НА РА ЦИ ЈА У  
СА ВРЕ МЕ НОМ ИГРА НОМ ФИЛ МУ

Не ли не ар ни на ра тив ни по ступ ци су у ки не ма то гра фи ји при
сут ни од са мих по че та ка, го то во од на стан ка филм ске умет но сти. 
Жорж Ме ли јес је у Вар љи вом не ста ја њу јед не да ме 1896. го ди не 
из вео пр ви филм ски трик (вол шеб но не ста ја ње же не ко ја је би ла 
у ка дру) ко ји је оно вре ме на пу бли ка пер ци пи ра ла као ма ги ју.1 Из 
да на шње пе р спек ти ве Ме ли је сов стоп трик мо же да се ту ма чи као 
пр ви не ин тен ци о нал ни по ку шај из о ста вља ња де ла рад ње у до та
да шњем кон ти ну и ра ном драм ском зби ва њу, од но сно, као пр ви 
на го ве штај мо гућ но сти мон та жног ско ка у вре ме ну („jump cut”). 
По зна то је да је Жорж Ме ли јес от крио стоп трик са свим слу чај но, 
услед гре шке у ра ду ка ме ре ко ја се при ли ком сни ма ња на крат ко 
за у ста ви ла, због че га је кон ти ну и тет игре глу ма ца у ка дру био 
на ру шен. Ге ни јал ни ау тор је, да кле, пу ким сти ца јем окол но сти 
от крио јед ну од нај ва жни јих ка рак те ри сти ка фил ма – ма ни пу ла
ци ју вре ме ном и про сто ром. На рав но, има ју ћи у ви ду да се от кри ће 
до го ди ло од мах по на стан ку но ве умет но сти, ло гич но је да Ме ли јес 
у сво јим пр вим оства ре њи ма ни је раз ми шљао о из о ста вља њу или 
пе р му ти ра њу де ло ва на ра ци је (филм у пр вим го ди на ма ни је био 
ни шта дру го не го сни мље но по зо ри ште), већ ис кљу чи во о из о ста
вља њу и ме ња њу са др жа ја ка дра у ци љу ства ра ња увер љи ви јих 
ма ђи о ни чар ских три ко ва или кре а ци је не ве ро ват них, бај ко ви тих 
при зо ра.

1 Реч је о пр вој упо тре би стоп три ка ко ји под ра зу ме ва сук це сив но сни ма ње 
и ње го во пре ки да ње, при че му се у па у зи вр ше од ре ђе не про ме не (до да ва ње 
или од у зи ма ње) у сцен ском про сто ру, без про ме на све тла и по ло жа ја ка ме ре. 
Ка да се ова ко сни мљен ка дар про јек ту је, ства ра се ути сак о на глом не ста ја њу 
или по ја вљи ва њу ак те ра или обје ка та у ка дру. 
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По ја ва не ли не ар ног филм ског при по ве да ња у не мом пе ри о ду 
ки не ма то гра фи је ко ин ци ди ра са усто ли че њем ства ра лач ке прак се 
у ко јој је по ста ло уо би ча је но да се гле да о ци ма ме ђу нат пи сом су
ге ри ше пре ла зак на сце ну ко ја је прет хо ди ла до та да шњем то ку 
зби ва ња. Дру гим ре чи ма, раз вој не ли не ар но сти се мо же пра ти ти 
од по ја ве пр вих „на ја вље них” флеш бе ко ва у не мим ки не ма то граф
ским оства ре њи ма. 

До да нас су број ни те о ре ти ча ри и исто ри ча ри фил ма ука зи
ва ли на зна чај и спе ци фич ност филм ске на ра ци је ко ја под ра зу ме ва 
дис кон ти ну и ран, пе р му ти ран или ин вер зан на ра тив ни ток, из о
ста вља ње или хро но ло шки дру га чи је ре ђа ње еле ме на та ко ји чи не 
драм ску рад њу (фа бу лу), тј. на фил мо ве у ко ји ма је упо тре ба флеш
бе ко ва и флеш фо р вар да у при по ве да њу уче ста ла.2 Ви ше пу та је 
ис ти ца но да су не ки од нај ва жни јих фил мо ва у XX ве ку, по пут Ку
ро са ви ног Ра шо мо на (1950) и Вел со вог Гра ђа ни на Кеј на (1941), у 
це ли ни кон стру и са ни не ли не р но, као ни зо ви флеш бе ко ва, тј. као 
сло же не ре тро спек ци је. Из угла на ра ци је, фил мо ви се раз ли ку ју по 
дра ма тур шкој ком по зи ци ји, у слу ча ју Гра ђа ни на Кеј на реч је о фраг
мен тар ној дра ма тур ги ји, а Ра шо мон је, с ду ге стра не, кон стру и сан 
ре пе ти тив но, по мо де лу кру жне дра ма тур ги је у ко јој се је дан до га ђај 
(зло чин) ин тер пре ти ра на ви ше на чи на, из угла раз ли чи тих све до ка.

У ве ћи ни пре гле да исто риј ског раз во ја филм ске умет но сти 
та ко ђе је ви ше не го ја сно на гла ше на екс пан зи ја не ли не ар но сти до 
ко је су до ве ли фран цу ски си не а сти у ше зде се тим го ди на ма XX 
ве ка, пре свих Жан Лик Го дар и Алан Ре не. Го дар је, то ком јед ног 
раз го во ра ко ји је во дио са по зна тим ре ди те љем Жор жом Фран жи
јем, пу бли ци от крио па ра диг му не ли не ар ног филм ског ства ра ла
штва. На кон кон ста та ци је о еви дент ном на ра тив ном дис кон ти нуи
те ту, Го да ру је по ста вље но пи та ње да ли ње го ви фил мо ви има ју 
по че так, сре ди ну и крај. Од го вор је био кон ци зан: „За ци је ло, али 
ни је ну жно да то бу де тим ре дом.”3

Фран цу ски си не а сти су, по ред дру га чи јег ви ђе ња хро но то па 
и ло ги ке про сто р новре мен ског (дис)кон ти ну и те та, ин си сти ра ли 
и на фраг мен та ци ји на ра ти ва. За Ре неа, на при мер, фраг мен тар на 
дра ма тур ги ја ни је би ла ни шта дру го не го огле да ло ствар но сти: 
„Са вре ме ни жи вот је рас пар чан, то сви осе ћа ју. Ово од ра жа ва ју и 
сли кар ство и књи жев ност, па за што не би и филм, уме сто да се др жи 
тра ди ци о нал не ли не ар не струк ту ре?”4 

2 Ки не ма то граф ске пој мо ве флеш бек и флеш фо р вард на ра то ло ги ја ви ди 
као ана леп су и про леп су. 

3 Su san Son tag, Sti lo vi ra di kal ne vo lje, prev. Ma rio Suš ko, Mla dost, Za greb 
1971, 140–141. 

4 Деј вид Пер кин сон, Исто ри ја фил ма, Де ре та, Бе о град 2014, 185. 
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Из ци та та се не дво сми сле но мо гу из ву ћи два за кључ ка. Пр ви 
је да је ка рак тер филм ске на ра ци је у осно ви ме ди ја лан, да је филм 
од на стан ка па до да нас, у слу ча је ви ма ка да су ау то ри же ле ли да 
ко му ни ци ра ју са ве ћим ау ди то ри ју мом, ве о ма че сто пре у зи мао 
на ра тив не обра сце од дру гих умет но сти и до ми нант них ме ди ја 
ко ји су га окру жи ва ли (штам па, ра дио, те ле ви зи ја, све до по ја ве 
ин тер не та). Дру ги за кљу чак је да је у нај ве ћем бро ју слу ча је ва у 
XX ве ку филм ска на ра ци ја нај пре по ку ша ва ла да ко ре спон ди ра 
са раз ли чи тим, уве ли ко раз ви је ним на ра тив ним тех ни ка ма у књи
жев но сти. Ипак, у де ве де се тим го ди на ма XX ве ка и на књи жев
ност и на ства ра ла штво уоп ште по чи ње да де лу је но ви моћ ни 
ме диј чи ју су шти ну де фи ни шу две кључ не ре чи: не ли не ар ност и 
ин тер ак тив ност. Дру гим ре чи ма, на це ло куп ну ствар ност по че ла 
је да де лу је ло ги ка ин тер не та. 

О то ме у ко јој ме ри је кул ту ра ин тер не та ути ца ла на умет ност 
на ула ску у XXI век, и на ко ји на чин је нај пре у књи жев но сти по
че ла да се ме ња па сив на по зи ци ја чи та о ца (са по ја вом елек трон ске 
књи ге), Ум бер то Еко је раз ми шљао на сле де ћи на чин: „Ушли смо 
у зо ну хи пер тек ста, а елек трон ски хи пер текст нам до зво ља ва ви
ше од пу то ва ња по тек сту ал ном клуп ку (би ло оно чи та ва јед на 
ен ци кло пе ди ја, или са бра на Шек спи ро ва де ла), при че му не из вла
чи мо ну жно чи та ву нит ин фор ма ци је у ње му са др жа не, већ за ла
зи мо у ње га као игла за пле те ње у клуп ко ву не.”5

На исто ве тан на чин су гле да о ци на ула ску у XXI век по че ли 
да ко му ни ци ра ју са ни зом ки не ма то граф ских оства ре ња ко ја су 
пред ста вља ла ве ли ки по вра так ка не ли не а р ном филм ском при по
ве да њу. Те о ре ти ча ри фил ма су од мах пре по зна ли и мар ки ра ли ову 
тен ден ци ју, а за кључ ни филм у де ве де се тим го ди на ма про гла си ли 
су Пет па рач ке при че Квен ти на Та ран ти на (1994), об ја шња ва ју ћи 
да је епи зо дич на дра ма тур ги ја овог оства ре ња (са пер му ти ра ним 
ре до сле дом) отво ри ла вра та ау то ри ма ко ји су у XXI ве ку ра ди
кал но при сту па ли кон стру и са њу на ра ци је. По вра так не ли не ар ном 
филм ском ми шље њу об ја шња ван је, по ред до ми нант ног ути ца ја 
ин тер не та, и убр за ним раз во јем ин ду стри је ига ра ко ја је та ко ђе 
до ве ла до по ве ће не гла ди за отво ре ним, ин тер ак тив ним фор ма ма. 
Но ва ства ра лач ка прак са за ин три ги ра ла је са вре ме не те о ре ти ча ре 
фил ма, по себ но ис так ну те пред став ни ке на ра то ло ги је и ког ни ти
ви зма, и због чи ње ни це да је но ви не ли не ар ни та лас у по ре ђе њу са 
оства ре њи ма фран цу ских си не а ста у ше зде се тим го ди на ма (ко ја 
су у сво јој осно ви би ла хер ме тич на и на ме ње на про бра ној, ин те лек
ту ал ној пу бли ци), ус пео да про би је ба ри је ре Хо ли ву да јер је имао 
огром ну пу бли ку и, са мим тим, по ка зао се ве о ма ис пла ти вим.

5 Ум бер то Еко, О књи жев но сти, Вул кан, Бе о град 2015, 17.
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У но во на ста лим окол но сти ма број ни са вре ме ни те о ре ти ча ри 
и кри ти ча ри фил ма (по пут Бор две ла, Ба клан да, Ел се се ра, Ден би ја 
итд.) по че ли су да по све ћу ју по себ ну па жњу гру пи фил мо ва са не
ли не ар ним мон та жним ком по зи ци ја ма ко ја се по ја ви ла на по чет ку 
XXI ве ка. У нај ве ћем бро ју тек сто ва и књи га пред мет ис тра жи ва ња 
је био хи брид ни neono ir филм Ме мен то Кри сто фе ра Но ла на (2000), 
због сво је ори ги нал не кон струк ци је, при по ве да ња ко је се исто вре
ме но од ви ја од кра ја ка по чет ку и обр ну то.6 Ме ђу тим, и по ред па
жљи ве и де таљ не пе р цеп ци је ре ак ту е ли за ци је не ли не ар ног при по
ве да ња, кла си фи ка ци ја фил мо ва но ви јег да ту ма, у ко ји ма је ин тер
ак тив ност су шти на, до не ла је но ве про бле ме у те о риј ској по став ци.

Нај пре, до да нас ни је на пра вљен кон сен зус око на зи ва за фил
мо ве ко ји су на ста ја ли у по след њих пет на е стак го ди на и у ко ји ма 
је не ли не ар ност очи глед на. Не рет ко у ана ли за ма ис так ну тих те
о ре ти ча ра на и ла зи мо на раз ли чи те од ред ни це: „На ра ти ви са ви ше 
пра ва ца (Деј вид Бор двел 2002), или на ра ти ви са ’ви ше из бо ра’ 
(Бор двел, Едвард Бра ни ген 2002), дру ги их по ми њу као (пси хо ло
шке) фил мо ве сла га ли це (Ели от Па нек 2002), фил мо ве са пре о кре
ти ма (Џорџ Вил сон 2006), ком плек сне на ра ти ве (Џе нет Стај гер 2006) 
или по ку ша ва ју да их де фи ни шу као спе ци јал не вр сте ’мо ду лар
них на ра ти ва’ (Алан Ка ме рун 2006).”7 Пре ин тер нет ере, има ју ћи 
у ви ду да је не ли не ар на на ра ци ја при ме њи ва на у знат но ма њем 
оби му, и то нај че шће у кон тро верз ним, ау тор ским оства ре њи ма 
(нпр. фил мо ви Деј ви да Лин ча), од ред ни це су би ле бит но дру га чи је: 
„Већ са мо ње но име пред ста вља про блем. Мо гао сам је на зва ти 
ʼна ра ци ја усред сре ђе на на стилʼ или ди ја лек тич ка или ʼпер му та
тив наʼ или чак ʼпо ет скаʼ на ра ци ја. Од лу чио сам се за на зив ʼпа ра
ме тар скаʼ за то што Но ел Бирш у Прак си фил ма ко ри сти тер мин 
ʼпа ра ме триʼ да озна чи оно што ја на зи вам филм ска тех ни ка (...) 
Да кле, у из ве сном сте пе ну, овај мо дус на ра ци је при па да изо ло ва ним 
филм ским ства ра о ци ма и по је ди нач ним фил мо ви ма.”8 

6 Осим Ме мен та, ис тра жи ва ни су и дру ги фил мо ви са не ли не ар ном на
ра ци јом ко ји су на ста ја ли од 2000. го ди не до да нас, без об зи ра на жан ров ске и 
стил ске раз ли ке ме ђу њи ма. У број ним пу бли ка ци ја ма ана ли зи ра ни су: Amo res 
pe rr os (2000), Mul hol land Dr. (2001), The Ho u rs (2002), 21 Grams (2003), Ir re ve r
si ble (2002), Old boy (2003), Eter nal Sun shi ne of the Spo tless Mind (2004), Stay (2005), 
Pre sti ge (2006), In land Em pi re (2006) итд.

7 War ren Buc kland, Puz zle films – Com plex Storytel ling in Con tem po rary 
Ci ne ma, Blac kwell Pu blis hing, Chic he ster 2009, 19. („For kingpath nar ra ti ves (Da vid 
Bord well 2002), or ʼmul ti pledraftʼ nar ra ti ves (Bord well; Ed ward Bra ni gan 2002) 
ot hers re fe re to them as (psycho lo gi cal) puz zle films (El li ot Pa nek 2002), twist films 
(Ge or ge Wil son 2006), com plex nar ra ti ves (Ja net Sta i ger 2006) or try to de fi ne them 
as spe cial ca ses of ʼmo du lar nar ra ti vesʼ (Al lan Ca me ron 2006).”)

8 Деј вид Бор двел, На ра ци ја у игра ном фил му, Филм ски цен тар Ср би је, 
Бе о град 2013, 308.
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У ци ти ра ном де лу ни је те шко уо чи ти ин три гу. У вре ме ка да 
је до вр ша вао ка пи тал но де ло На ра ци ја у игра ном фил му (књи га 
је пр ви пут об ја вље на 1985. го ди не), за Бор две ла је, на при мер, Ре
не ов филм Про шле го ди не у Ма ри јен ба ду (1961) пред ста вљао сво
је вр стан ин ци дент, изо ло ва ни при мер ин те ли гент ног по и гра ва ња 
са на ра тив ним ка но ни ма или „кла сич ним” при по ве да њем (нпр. 
из не над ни ско ко ви у сно ве или про шлост про та го ни ста, по на вља ње 
или исто вре ме но при ка зи ва ње по је ди них сце на, за у ста вља ње при
по ве да ња итд). Ме ђу тим, у XXI ве ку ви ше ни је би ло мо гу ће го во
ри ти о по је ди нач ним при ме ри ма већ је ди но о ома со вље њу не ли не
а р ног, ин тер ак тив ног филм ског ми шље ња. Дру гим ре чи ма, би ло 
је по треб но об ја сни ти због че га су гле да о ци у XXI ве ку лак ше 
ко му ни ци ра ли са не ли не а р ним на ра тив ним то ком у по ре ђе њу са 
гле да о ци ма из ше зде се тих го ди на XX ве ка.

У све тлу све га по ме ну тог, ја ви ла се по тре ба за но вим чи та њем 
ру ди мен тар них те о ри ја, од све вре ме не Ари сто те ло ве По е ти ке до 
нај ва жни јих те о ри ја у XX ве ку, нај пре ра до ва ру ских фор ма ли ста, 
пре ко пси хо а на ли тич ких те о ри ја, све до ши ро ког ра спо на струк
ту ра ли зма. Во рен Ба кланд је, на при мер, у уво ду књи ге Puz zle 
films – Com plex Storytel ling in Con tem po rary Ci ne ma (Фил мо ви сла
га ли це – ком плек сно при по ве да ње у са вре ме ном фил му) по ку ша
вао да по ле мич ким то ном од го во ри на књи гу Film Fu tu res (Филм 
бу дућ но сти) Деј ви да Бор две ла у ко јој је су ми ра но да ком плек сност 
не ли не а р не филм ске на ра ци је не из ла зи из окви ра Ари сто те ло ве 
кон цеп ци је ком плек сних за пле та. Ари сто те ло ва По е ти ка је та ко 
по но во, по ко зна ко ји пут, по ста ла ка мен спо ти ца ња ме ђу про у ча
ва о ци ма фил ма. 

Оп ште је по зна то да је Ари сто тел у сво јој те о ри ји им пли ци
рао је дин ство ме ста, вре ме на и рад ње, и да је то ста но ви ште ме
ња но ве ко ви ма, по сте пе ним раз во јем те а тра и дра ме. Да кле, у 
прак си је до ка за но (иа ко се по је ди ни те о ре ти ча ри и да ље са тим 
не сла жу) да ком плек сност дра ма тур ги је ну жно не за ви си од на
ру ша ва ња ка у за ли те та или про стор новре мен ског кон ти ну и те та 
зби ва ња. Ари сто те ло ва По е ти ка и да нас пред ста вља стуб те о риј
ске ми сли због не чег дру гог, због по ка зи ва ња ме ха ни зма тра ге ди је 
у ко јем су кли мак си (број суб кли мак са) и пе ри пе ти је је ди на ме ра 
сло же но сти дра ма тур ги је: „Про стом рад њом зо вем та кву рад њу 
ко ја се за вре ме де ша ва ња раз ви ја, као што је већ од ре ђе но, по ве
за но и је дин стве но, без пре о кре та и пре по зна ва ња, а пре пле те ном 
та кву ко ја се раз ви ја у ве зи с пре по зна ва њем или пре о кре том, или 
и са јед ним и са дру гим. Све то тре ба да из ла зи из са мог скло па при
че, та ко да доц ни ји до га ђа ји сле ду ју као по сле ди ца из прет ход них 
би ло по ну жно сти би ло по ве ро ват но сти. Јер у то ме ле жи ве ли ка 
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раз ли ка да ли се не што де ша ва због не че га дру го га или са мо по сле 
не че га дру го га.”9

Део про бле ма у ту ма че њу ком плек сно сти не ли не ар них филм
ских струк ту ра по хра њен је у чи ње ни ци да са вре ме ни про у ча вао
ци, у ана ли за ма оства ре ња но ви јег да ту ма, ни су до вољ но ис ти ца ли 
су штин ско пи та ње филм ске на ра ци је, пи та ње да ли тем по рал ном 
ло ги ком у фил му упра вља сце на рио тј. дра ма тур ги ја, или је она 
ис кљу чи во ре зул тат мон та же.10 Дру го, ари сто те лов ско пи та ње ко је 
је по треб но по ста ви ти пре ана ли зе ре до сле да у не ли не ар ном на
ра тив ном то ку је сте: „Ка да на сту па(ју ) пре о крет(и)?”

У ци љу по ја шње ња ко ри сно је упо ре ди ти фил мо ве Ме мен то 
Кри сто фе ра Но ла на (2000) и 21 грам Але јан дра Ина ри туа (2003). 
Оба фил ма су гра ђе на на дра стич ним ско ко ви ма у вре ме ну, ме ђу
тим, мо ти ва ци ја за те ско ко ве је пот пу но раз ли чи та. У слу ча ју фил
ма Ме мен то тем по рал на ло ги ка про из и ла зи из са мог сце на ри ја, 
из скло па при че, а с дру ге стра не, вре мен ски след у фил му 21 грам 
на стао је ис кљу чи во по дик та ту мон та же. Кри сто фер Но лан је у 
јед ном те ле ви зиј ском ин тер вјуу (ко ји је сре ћом са чу ван на ин тер
не ту)11 ви зу ел но об ја снио на ра тив ну кон струк ци ју свог оства ре ња. 
Као и Го да ру, Но ла ну је по ста вље но пи та ње о по чет ку, сре ди ни и 
кра ју у фил му Ме мен то, а по зна ти ре ди тељ је, пре не го што је од
го во рио, кре дом на та бли ис цр тао сле де ћи цр теж.

9 Ари сто тел, О пе снич кој умет но сти, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред
ства, Бе о град 2009, 72.

10 Под тем по рал ном ло ги ком дра ма тур ги је под ра зу ме ва се да су флеш бек 
или флеш фор вард мо ти ви са ни раз во јем ли ка или драм ске си ту а ци је. Тем по
рал на ло ги ка мон та же, са свим су пр от но, не мо ра да бу де мо ти ви са на раз во јем 
ли ка или рад ње, о че му мо жда нај бо ље све до че фил мо ви са на ших про сто ра, 
по је ди на оства ре ња цр ног та ла са ко ја су ор га ни зо ва на ко ла жно, кроз мон та жну 
раз град њу и син ко пи ра ње на ра тив них кон сти ту е на та.

11 Ви де ти: https://www.you tu be.co m/watch?v=67e_jl4flpE
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За тим је до дао вер ти ка ле ли ни је и мар ке ре ко ји су пред ста
вља ли ње го ве мон та жне из бо ре.

Ово ви зу ел но по ја шње ње је ва жно јер по ка зу је, ка ко је Бор двел 
при ме тио, да Но ла но ва дра ма тур ги ја за пра во не из ла зи из окви ра 
Ари сто те ло ве По е ти ке. На и ме, у хро но ло шком сле ду до га ђа ја12 
про та го ни ста у фил му Ме мен то (Гај Пирс) на са мом по чет ку от
кри ва исти ну о зло чи ну ко ји га му чи и до се же кли макс (уби ја 
осум њи че ног), а за тим у пе ри пе ти ји от кри ва да је убио по гре шну 
осо бу јер осве та већ из вр ше на (ди ја лог протагонистe са ка рак те
ром ко ји се пред ста вља као Те ди). Ипак, ка ко про та го ни ста па ти 
од ам не зи је, а због не про ми шље но сти уни шта ва по ла ро ид ко ји је 
је ди ни траг о из вр ше њу осве те и о то ме шта се све за пра во до го
ди ло, ње го ве да ље ак тив но сти по чи њу од нул те тач ке, он из но ва 
по ку ша ва да от кри је уби цу сво је же не и крив ца за соп стве ну не
сре ћу. Да кле, на кон кли мак са и пре о кре та на са мом по чет ку (у 
ли не ар ном то ку на ра ци је), про та го ни ста то не све ду бље у аго ни
ју гу бит ка све жих ме мо ри ја и сво јим ак тив но сти ма про из во ди 
чи тав низ до га ђа ја ко ји во де ка но вом зло чи ну, ка уби ству ли ка 
ко ји се пред ста вља као Те ди. 

Кри сто фер Но лан, мо ти ви сан про бле мом ко ји му чи про та го
ни сту, оправ да но из во ди на ра ци ју у обр ну том сме ру (по дра жа ва ју
ћи ме ха ни зам гу бит ка пам ће ња про та го ни сте), од уби ства Те ди ја 
(крај) ка сце ни кли мак са и пре о кре та (по че так), уз по вре ме не ин
сер те цр нобе лих ка др о ва из то ка на ра ци је ко ји се од ви ја ре гу

12 Рад ња фил ма Ме мен то је ве о ма јед но став на. Про та го ни ста по ку ша ва 
да про на ђе осо бу ко ја је уби ла ње го ву су пру гу, а ње му на не ла по вре де мо зга 
због ко јих па ти од гу бит ка ме мо ри је. Гу би так пам ће ња про та го ни сте се од ви ја 
та ко да он нај пре гу би све жа се ћа ња, а за тим по сте пе но бле де и оста ла, све осим 
мут ног ути ска о са мом зло чи ну. 



861

лар но, од по чет ка ка кра ју. Ме ђу тим, ако се за не ма ри ин вер зи ја, 
и кли макс и пе ри пе ти ја се, ап со лут но по Ари сто те ло вој аген ди, по
ја вљу ју у по след њих три де се так ми ну та фил ма, у тре нут ку ка да 
се два сме ра на ра ци је об је ди њу ју и пре тва ра ју у ли не а ран ток. Због 
пре глед но сти на из глед сло же не струк ту ре, Но лан је ко ри стио кли ше 
из де тек тив ских фил мо ва, тзв. „оф” на ра то ра („vo i ce over nar ra tion”), 
од но сно, по ку ша вао је да на звуч ном пла ну мак си мал но под стак не 
су бјек тив ност на ра ци је и та ко из ве де ја сну фо ка ли за ци ју.13 

Ина ри ту и ње гов ко сце на ри ста Ги љер мо Ари ја га, с дру ге 
стра не, у фил му 21 грам ни су же ле ли да оства ре ин верз ни на ра
тив ни ток, већ су по ку ша ли да мон та жном ком по зи ци јом по ја ча ју 
ути сак рас пар ча не, раз ло мље не ствар но сти у ко јој но си о ци су ко
ба по ку ша ва ју да се из бо ре са ве ли ком тра ге ди јом.14 Због ова квог 
кон цеп та, на ра ци ја до пу шта да се већ у пр вим ми ну ти ма по ја ве 
ка др о ви из сре ди не фил ма, ка др о ви пре кли мак са, или ка др о ви 
по сле пе ри пе ти је. Ипак, Ина ри ту ни у јед ном тре нут ку ни је до зво
лио гле да о цу да до кра ја от кри је да љи ток дра ме, тј. це ли ну кли
мак са или пре о кре та. У овом мо ду су не ли не ар не на ра ци је ре ди тељ 
је гле да о ци ма, по ред основ них ин фор ма ци ја, пру жио и до дат не 
смер ни це по мо ћу ко јих је би ло мо гу ће прет по ста ви ти, на слу ти ти 
да љи ток зби ва ња, али не и спо зна ти га у це ло сти. 

Из над све га, у фил му 21 грам мо ти ва ци ја за про сто р новре
мен ске ско ко ве у на ра ци ји не про из и ла зи из дра ма тур ги је као у 
фил му Ме мен то и ка рак тер на ра ци је у нај ве ћем де лу ни је су бјек
ти ван (са мо се у увод ним и за вр шним ка дро ви ма фил ма по ја вљу је 
уну тра шњи мо но лог про та го ни сте). Да кле, у ана ли зи фил ма 21 грам 
мо же се го во ри ти са мо о не ли не ар ној мон та жној ком по зи ци ји 
фил ма, али не и о не ли не ар ној дра ма тур ги ји. С дру ге стра не, ва
жно је при ме ти ти да и филм 21 грам, по пут фил ма Ме мен то, не 
из ла зи из ра ма Ари сто те ло ве те о ри је тра ге ди је, јер се и у ње му у 
по след њих два де се так ми ну та од ви ја ју кли макс и пре о крет.

13 По јам фо ка ли за ци је од но си се на од ре ђи ва ње тач ке гле ди шта у ар ти ку
ла ци ји на ра тив ног то ка.

14 Си же фил ма 21 грам је, та ко ђе, ве о ма јед но ста ван. Про та го ни сти ко јем 
от ка зу је ср це (ту ма чио га је Шон Пен) ле ка ри у кри тич ном мо мен ту пре са ђу ју 
но ви ор ган и спа са ва ју жи вот. По опо рав ку са опе ра ци је от кри ва да му је пре
са ђе но ср це чо ве ка ко јег је на пе шач ком пре ла зу, за јед но са ћер ка ма, по вре дио 
ба ха ти во зач (Бе ни сио дел То ро), бив ши пре ступ ник и за тво ре ник. Про та го ни
ста за тим про на ла зи и упо зна је удо ви цу чо ве ка чи је је ср це на сле дио (На о ми 
Вотс), за љу бљу је се у њу и от кри ва да она не мо же да се из бо ри са тра ге ди јом 
гу бит ка по ро ди це. За по чи ње са пла ни ра њем осве те у ње но име, про на ла зи зло
чин ца и у по след њем тре нут ку (кли макс) до но си од лу ку да не из вр ши уби ство. 
Ла же удо ви цу да је осве та из вр ше на, али се зло чи нац нео че ки ва но по ја вљу је 
на њи хо вом пра гу и мо ли за смрт. Про та го ни ста у на став ку су ко ба пу ца у сво је 
но во ср це (пе ри пе ти ја) и убр зо уми ре у бол ни ци (рас плет). 
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Са вре ме ни те о ре ти ча ри и кри ти ча ри фил ма су, сва ка ко, уо чи
ли по ме ну те раз ли ке ме ђу фил мо ви ма, али их ни су до вољ но ја сно 
ис та кли. На при мер, Бор двел је у ана ли зи фил ма 21 грам при ме тио 
сле де ће: „У 21 гра му, по став ка је при ма мљи во рас пар ча на, али на
кон драм ског чво ра сле ди ли не ар на ста би ли за ци ја, ви ше се квен
ци јал но ни за них сце на и ма ње упо тре бе флеш бе ко ва. При лич но 
бр зо до ла зи мо до пот пу ног пре ла ска на ли не ар ност.”15

Иа ко Бор две лов опис ни је са свим пре ци зан (не ли не ар ност 
пот пу но не ста је тек на кон сце не кли мак са, у по след њих два де се так 
ми ну та фил ма), тач но је при ме ће но да, у су шти ни, пер му ти ра ни 
ре до след функ ци о ни ше са мо у екс по зи ци ји и за пле ту фил ма, али 
не и у кли мак су, пе ри пе ти ји и рас пле ту. По јед но ста вље но, чи ни се 
да су се сце на ри сти фил ма при кон стру и са њу не ли не ар ног, фраг
мен тар ног на ра тив ног то ка за пра во још ви ше при др жа ва ли кон
вен ци о нал них (ари сто те лов ских) дра ма тур шких нор ми. Бор две
ло вим за па жа њи ма тре ба при до да ти са мо још јед ну кон ста та ци ју. 
На и ме, те шко је осло бо ди ти се ути ска да је филм 21 грам мо гао да 
се из мон ти ра на бар још два де сет на чи на, и да би и по ред то га фи
нал ни учи нак остао исти. Дру гим ре чи ма, не ли не ар на мон та жна 
ком по зи ци ја у фил му 21 грам оста вља сна жан ути сак про из вољ
но сти. Филм Ме мен то, с дру ге стра не, ни је мо гу ће из мон ти ра ти 
на не ки дру ги на чин јер је ин верз на на ра тив на ло ги ка утка на у 
сце на рио, тј. у пот пу но сти про жи ма дра ма тур ги ју. У том сми слу 
ни је из не на ђу ју ће што је кри ти ка има ла мно го ви ше за мер ки на 
Ина ри ту о во оства ре ње и што је ње го ву не ли не ар ну, рас пар ча ну 
струк ту ру ви де ла као по ку шај удо во ља ва ња пу бли ци ко ја жу ди 
за ин тер ак тив ним са др жа ји ма: „Са свим су прот но. Мо же мо се за
пи та ти да ли су Ина ри ту и ње гов мон та жер исе кли филм на фраг
мен те ка ко би ту га љи вост са пу ни це пре тво ри ли у ра ди кал ну 
умет ност.”16

На кра ју, мо гу ће је прет по ста ви ти да ће у бу дућ но сти ки не
ма то гра фи ја још ви ше по ку ша ва ти да пра ти раз вој но вих, ин тер
ак тив них ме ди ја, и да ће, са мим тим, на ра тив не кон струк ци је у 
фил мо ви ма би ти још сло же ни је и ком плек сни је. Не ма сум ње да 
ће но ви ау то ри, у по тра зи за ве ћом кре а тив ном сло бо дом, по ку ша
ва ти да на го то во ег зо тич не на чи не ра за ра ју кон ти ну и тет и тем по

15 Da vid Bord well, The Way Hollywo od Tells It, Uni ver sity of Ca li for nia Press, 
Ber ke ley 2006, 102. („In 21 grams, the Se tup is tan ta li zingly frag men tary, but the 
plot be co mes ste a dily li ne ar, pre sen ting mo re se qu en ti al sce nes and fe wer flas hbacks 
as it pro ce de es. We ar ri ve fa irly soon at a sta ble fra me.”)

16 Da vid Denby, „The new di sor der – di sor de red nar ra ti ves in film”, The New 
Yor ker, March 5, 2007. („On the con trary, we may won der if Inar ri tu and his edi tor 
didn’t scis sor the mo vie in to frag ments in or der to gi ve so apope ra di smal ness the 
ap pe ran ce of ra di cal art.”)
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рал ну ло ги ку у сво јим игра ним фил мо ви ма. Али, у том по сте пе
ном по ве ћа ва њу де ло ва сла га ли це, те шко је за ми сли ти да ће се 
ика да осло бо ди ти Ари сто те ло ве сен ке. До вољ но је по гле да ти, на 
при мер, Кр во про ли ће Ро ма на По лан ског (2011) или Се ти се Ато ма 
Его ја на (2015). Пр ви филм се стрикт но при др жа ва ли не ар но сти и 
Ари сто те ло вих је дин ста ва, а дру ги, опет, па жљи во пра ти Ари сто
те лов мо дел су пер и ор не тра ге ди је (Со фо кло вог Кра ља Еди па) и 
гра ди ква ли тет и сло же ност ис кљу чи во на дра ма тур шком пра у зо
ру, на ин те гра ци ји пре о кре та и пре по зна ва ња. И по ред то га, ови 
ли неар ни, „кла сич но” при по ве да ни фил мо ви за бе ле жи ли су из у
зет но ве ли ки успех код кри ти ке и пу бли ке, и без сум ње су већ 
оства ре ни и на ко мер ци јал ном и на умет нич ком пла ну. За кљу чак 
је ја сан, у ар хи тек ту ри је мно го то га мо гу ће, али не и по ме ра ње 
но се ћих сту бо ва. 




