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УПО ТРЕ БА МИ СА О НИХ 
ЕКСПЕ РИ МЕ НА ТА У  

ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ И ФИЛ МУ
Сажетак:Уприлогусеразматраулогакојумисаониексперимен
тиимајууфилозофији,такођеимогућностњиховогприказивања
уфилмовима.Мисаониекспериментимогупродуктивноповезати
филозофијуифилмскимедијум.Наконштојеукраткоскицирана
типологија оних експеримената који су погодни зафилмску ин
терпретацију(пресвегаонихкојитематизујупроблемебрисања
разликеизмеђустварностиипривида,проблемеличногидентите
таиетичкепарадоксије),напримерутрифилма(Вртоглавица,
Матрикс,Немаземљезастарце)приказујесеконкретнареали
зацијамисаонихексперименатафилмскимсредствима.Накрају
прилогасетематизујехеуристичкиидидактичкизначајфилмова
зафилозофијууправопрекоприказамисаонихексперимената.

Кључнеречи:мисаониексперименти,филозофија,филм,Врто
главица,Матрикс,Немаземљезастарце

Филозофскиметодмисаонихексперименатаи
њиховфилмскиприказ

Изазов зафилозофскумисаонележиискључивоуодсли
кавањустварностионаквекаквајесте,негоиузамишљању
стварностикаквабимоглабити.Ина једноминадругом
путу је могуће успоставити кореспонденцију између ми
шљењаистварности,алисаобрнутимпредзнаком:упрвом
(„адеквационистичком”) моделу мишљење се оријентише
канаводнообјективнимструктурамастварности,удругом
(„пројекционистичком”)моделумишљењесамоконструише
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структурекојесепретпостављајудачинестварносткојасе
дословно„моделује”прематиммисаонимструктурама.По
стоји у склопуфилозофије, алии уопштенауке, начинда
сезакључциостварностидоносенаосновуњеногсвесног
моделовањаодстранемислиоцакојирешаванекипроблем.
Мишљењеондаоперишеуонимусловимакоједиктирасам
проучавалацстварности.Тимејеуформалномпогледуда
тасличностсаекспериментомкаоонимначиномпројекто
вања стварности чије „конце” држиистраживачки субјект
у сопственимрукама, с томразликомштоупрвомслуча
јунијенеопходночакниманипулисатиобјектима,него је
довољно све замислитиу „сопственој глави“.Такву врсту
експеримената у филозофији и науци називамомисаоним
експериментима.1

Идокјезначајмисаонихексперименатауприроднимнау
камасаставнидеоприпреме„правог”експеримента–сваки
експериментпочињепрво„углави”истраживача–уфило
зофијисезамишљањеситуацијапремасценаријуШтаби
било,акоби...нијеузималоуобзиркаоконструктивнораз
рађенметодкојимбисефилозофсвеснослужио,негопре
каоналетимагинације(Кант[Kant]бирекао„продуктивне
уобразиље”)илитренутнеинспирације,гдеслучајиграва
жнуулогу,адоизражајаможедоћипосебанталенатдотич
ногфилозофадапроналазианалогијеизмеђустањаствари.
Мисаони експерименти су обично уткани у филозофску
аргументацију–обичноимпретходиразматрањенекетезе
којууправотајексперименттребадапоткрепиили,напро
тив,оспори,илисесаматеза(евентуалнопротивтеза)изво
диувидузакључкапослехипотетичкогприказаситуације,
дакле,накрајуаргументације.Међутим,упоследњевреме
семисаони експерименти све више тематизују као специ
фичанфилозофскиметод.Заслугезатоимапосебноупо
требатаквихексперименатаусавременојфилозофијидуха
(philosophyofmind;довољнојеприсетитисеВилијамсовог
[Williams] или Парфитовог [Parfit] експеримента размене
тела,Серловог[Searle]аргументакинескесобе,Џексонове
[Jackson] пројекцијенаучницеМери,Патнамовог [Putnam]
примерамозговаупосудиислично).Уњимасерефлекту
је једнаособинакојамисаонеекспериментеуфилозофији
раздваја од сличних експеримената у природнимнаукама:

1 Уфилозофијинаукесеонисматрајументалниммоделима.Упор:Miš
čević, N. (1992)MentalModels and Thought Experiments, International
StudiesinthePhilosophyofScience6,p.215–226;Nersessian,N.J.Inthe
Theoretician’sLaboratory:ThoughtExperimentingasMentalModeling,in:
Proceedingsofthe1992BiennialMeetingofthePhilosophyofScienceAsso
ciation2,eds.Hull,D.etal.(1993)EastLansing,MI:PhilosophyofScience
Association,p.291–301.
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онимогу бити намерно такоформулисани дапротиврече
стварности, односно чињеницама. Они, другим речима,
развијају„контрафактичкисценарио”.2Неједноставнозбог
некеекстравагантностисопственемислиилинамередасе
читалац забави (мада и томоже бити секундарнимотив),
негозбогвећегконтрастаи јошдистинктнијегмаркирања
онихцртастварностичијиприказтребапотврдитиилиопо
вргнутиекспериментом.Мисаониекспериментиуфилозо
фијимогутакопопримитинаучнофантастичнеразмере(ка
кодрукчијетумачитислучајевезамишљањамозговаупосу
дикојимаманипулише злинаучник, „франкенштајновско”
пресађивањемозгаједнеособеутелодруге,„уживљавање”
услепемишевеили„лудемарсовце”ислично).Али,иако
замишљени случајевимогу деловати ексцентрично и гро
тескно,њихово разматрањеможе довести донових увида
у комплексне проблеме, формулације провокативних теза,
изоштравањааргументацијеипокретањапродуктивнихди
скусија.

Иакосемисаониекспериментикаозасебанметодразматра
јутекоднедавно(упоследњихдвадесетакгодина),њихова
употреба семоже документовати од почеткафилозофије.3
Зеноновепарадоксије(побијањемогућностикретањаупри
меримаАхилаикорњачеилилетастреле),Платоновмито
пећини,Морова[More]илиКампанелина[Campanella]визи
јаидеалнедржаве,Декартова[Descartes]хипотезаозломду
ху(проблем(не)разликовањаснаодјаве),Паскалова[Pascal]
опклада,добровољнизатворениккодЛока[Locke],Хобсов
[Hobbes]илиРусоов[Rousseau]сценариооприродномста
њу,Кантовкоперниканскиобрт,Хегелова[Hegel]парабола
огосподаруислузи)овосусамонекиод„класичних”при
мерамисаонихексперименатауфилозофији.Њиховбројсе
свевишеувећаваусавременој аналитичкојфилозофији, а
чиниседа јеовде замишљањетаквеврсте експеримената
саставни део филозофског мишљења. Читајући најнови
је публикације англосаксонских (аналитичких) филозофа,
стичесеутисаккаодасенадмећуутомечијимисаониекс
периментћебитиоригиналнији,луциднијиирелевантнији

2 Упор.оовомеБертрамовудефиницијукојудајеууводусвогзборника:
„Сценариојенаративноразвијенаситуација.Једансценариојеконтра
фактичануправоондакадасенаративноразвијеситуацијакојафактич
кинепостоји.”(АуторпревеоцитатД.С.):Bertram,G.W.(ed.)(2012)
PhilosophischeGedankenexperimente.EinLeseundStudienbuch,Stuttgart:
PhilippReclamjun.,p.15.

3 Упор.онајранијиммисаонимекспериментимауфилозофијиRescher,N.
ThoughtExperimentsinPresocraticPhilosophy,in:ThoughtExperimentsin
ScienceandPhilosophy,eds.Horrowitz,T.andMassey,G.J.(1991)Savage,
MD:RowmanandLittlefield,p.31–42.



37

ДАМИР СМИЉАНИЋ

зарешавањеилибаремрасветљавањетешкихфилозофских
проблема.Моглобисечакрећида јекреирањемисаоних
експерименатапосталопрепознатљивообележјеаналитич
кефилозофије.

Алинекористесемисаониекспериментисамоуфилозофи
јиинаукама–онисемогунаћииууметности.Књижев
ностдаједостапримеразазамишљенеситуације,итоне
искључиво само (научно)фантастичнижанр.Могуће је да
филозофипреузмууправопримереизкњижевности,какоби
прекоњихпокренулисхватањенекогпроблемаиличаксвој
погледнатајпроблембазиралинанекојфиктивнојпричи.
Ноујошвећојмерисемисаониекспериментимогудовести
увезусафилмом.Филмовиуцелиниилиодређенефилмске
сценемогусеинтерпретиратикаосвојеврсниексперимен
тисамислимаиидејама,асличнокаоуслучајурецепције
фиктивнихисличнихприча,уфилозофијисетифилмови
могуузетиуразматрањеприликомпостављањаилиреша
вањанекогрелевантногфилозофскогпитања.Аистотако
сеидеја,накојојпочивасценарионекогфилма,можесма
тратифилозофском,пачакицеофилмпочиватинаразради
сложеногфилозофскогмисаоногексперимента.Очигледно
се мисаони експерименти не морају искључиво развијати
у медију појмовног мишљења, него исто тако ефективно
могуприказатиумедијуслике.Штавише,могућејепутем
филмскогприказаилустроватимисаонеексперименте,чи
менекифилмовипостајупримерипримењенефилозофије.4
Усвакомслучају,мисаониекспериментимогубитикарика
измеђуфилозофскогмишљењаифилмскеуметности,начин
накојисеможеостваритињиховапродуктивнакооперација,
мождачакисинтеза.

Задатак овог чланка је да на неколикофилмских примера
покажекакосефилозофскипроблемимогупредставитиу
видумањеиливише(не)вероватнихситуацијаилиперипе
тија.Илустрацијакрозфилмовеиматупредностнадтексту
алнимприказомштореципијентудајемогућностдаживље
себипредочиразматранипроблем,иакосенесмеизвида
изгубитичињеницадајеифилмскиприказсамоједнаин
терпретацијанаведеногпроблемаидаонаистотакоможе
битипромашенаилинедовољна.Сдругестране,штојеин
спирацијакрозфилозофскаразмишљањавећа,тоћеисам
сценариофилмаинакрајуфиналниприказбити„филозо
фичнији”,увећојмерииматифилозофскикарактер.Утом

4 Некадасеикрознекимисаониекспериментможеилустроватикинема
тографскоискуство.ТакоДоминикШато[DominiqueChateau]Платонов
митопећинидоводиувезусабиоскопскомпројекцијом:упор.Шато,Д.
(2011)Филмифилозофија,Београд:Клио,стр.41–47.
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смислутребапромислитимогућностимеђусобногобогаћи
вања филозофске аргументације сликовитим приказима и
филмскихсликафилозофскимсадржајем.Такођетребараз
мотритимогућностдасефилмовиупотребеуовојфункцији
у склопуфилозофскенаставе, анеби требалоискључити
нимогућностдасефилмскакритикафилозофскипродубиу
видузасебнихтематскихдискусија(евентуално,чакназа
себнимсимпозијима,аштоданеинафилмскимфестива
лима).Филмовимогупостатидеофилозофскедидактике,а
филозофски аргументи инспирација за нове провокативне
филмскесценарије.

Филмовикаоилустрацијамисаоних
експеримената

Из ког разлога су управофилмови подобни за приказива
њемисаонихексперимената?Једанодглавнихразлогајена
нивоуперцепцијебалансирањефилмаизмеђустварности
ипривида,спојреализмаиантиреализмауњему.Иакосе
поједини филмски жанрови (примери: документарни или
историјскифилм)држестварностиињеногштообјективни
јегприказа,пресвега,игранифилмовисечестопоигравају
саграницамаизмеђустварногинестварног,снаијаве,разу
маиуобразиље,иумејудастварностприкажудругачијом
негоштонам се чини, а често креирајунове, измишљене
светове.Другиразлогједраматуршкеприроде:филмовису
(најчешће,маданеиувек)наративногкарактера,ониуводе
гледаоцаупричупутемнекерадње,постепеногилинаглог
развијања перипетија и конфронтирају гледаоца са консе
квенцамакојеследеиззаплета(иевентуалнограсплета)рад
ње.Поштојевећреченодаимисаониекспериментиимају
наративанкарактер,ондасе јасновидидаразвојфилмске
приче и експликација мисаоног експеримента у структу
ралномпогледукоинцидирају.Оноштосеможенавестикао
трећиразлог„предестинираности”филмовазаприказивање
мисаонихексперименаталежиутехничкојприродисамог
медијума.Захваљујућитехничкиминовацијамаприказире
алнихсветова јемогућеучинитисвереалнијим,аоношто
сечинилонемогућимзаприказивањепредставитиокугле
даоцакаостварноимогуће.Такозваниспецијалниефекти
путемнајновије компјутерске технологије креирају вирту
елне светове којиполакопостајуделомнаше свакодневне
стварности.Пројекције3Дфилмовакаодајошпокушавају
да одрже илузију „стварног” света, али и оне увелико са
мосимулирајустварностизападајуу„хиперреалистички”
диспозитив,какобитоизразилинекипостмодернистички
теоретичаримедијапопутБодријара(Baudrillard).
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Мисаони експерименти се у филозофији могу повезивати
са различитим проблемима. Који тип проблема се посеб
но ефектно може обрадити филмским средствима? Чини
миседапосебноследећетриврстедолазеуобзир:могући
светови, проблеми идентитета, етичке дилеме. Каошто
је већ напоменуто, захваљујући све модернијим техноло
гијамаснимањанафилмскомплатнуилителевизијскими
компјутерскимекранимамогуседочарати,несамосветови
пропалихцивилизацијаилинекихбудућихвиртуелнихили
реалнихкултура„хипертехнолошког”доба,негоистотако
приказивати екстратерестрички светови далеких галаксија
докојихвероватноникаднећедосегнутисвемирскалетили
цастворенаљудскомруком.Таквисветовинисусамопроиз
водбујнемаште,негомогудоизвеснемере(илогике)бити
визуализованиитакобитипредстављениљудскомокуиду
ху.Већоднајранијихданафилмскеуметностипокушавају
сеприказатитаквисветови(присетимосесамотехничких
трикова уПутовању наМесец ЖоржаМелијеса [Georges
Méliès]којиизданашњеперспективеделујунаивно,алико
јипредстављајузначајанкоракнапредувизуелноммодели
рањумогућихсветова,каквоћебитиспецифичнозаседму
уметност).Метрополис,Звезданестазе,Ратзвезда,сери
јалфилмоваоОсмомпутнику,Матрикситд.–постојибез
бројпримерафилмскихприказа„могућих”светова.

Проблемиидентитетаседиректнообрађујуиукњижевној
ифилмскојформи,нијеискључивофилозофијапредодре
ђеназањих.Затоинечудидасеифилозофскирелевант
нипроблемиличногидентитетамогуфингиратифилмским
средствима.Трансформацијаједногвидаидентитетаудру
гипрати као темуфилмодњеговихпочетака (често је то
и технички проблем: како што веродостојније приказати
тутрансформацију,посебноакосеонатичепроменетеле
сногоблика).Ухороринаучнофантастичнимфилмовима
посебносуопробанетаквеврстетрансформација.Довољ
нојепогледативаријацијенатемудвојника:Стивенсонова
(Stevenson)новелаЧуднислучајдоктораЏекилаигосподи
наХајдадоживелајебезбројекранизацијаод1908.године
–оставимопостраникојаодњихјеуверљивија,далиона
саФредрикомМарчом(FredricMarch)илиСпенсеромТреј
сијем(SpencerTracy)углавнојулозиилинекаодкаснијих
–оноштосечестогубиизвидајестедајетематикановеле
филозофска:постављасепитање(не)променљивостиљуд
скогкарактераизетичкеперспективеиборбадобраизла
уједнојособи,асветојевештоуграђеноуједанмисаони
експеримент:Штабибило,кадабичовекмењаосвојлик/
карактерподутицајемхемијскихсредстава ...То јесамо
један карактеристичан пример, а могло би бити наведено
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јошбезбројстаријихиновијихефектноизведенихфилмова
укојимасе експериментишесаперсоналнимидентитетом
(Вагнеров [Waggner] Човек вук, Хичкокова [Hitchcock]
Вртоглавица,Форманов[Forman]Летизнадкукавичјеггне
зда,Финчеров[Fincher]БорилачкиклубилиНеобичнислу
чајБенџаминаБатона,Ноланов[Nolan]Memento,Андерсо
нов[Anderson]Машинистаитд.).

Филмови, не тако ретко, тематизују и етичке проблеме и
то у форми дилема у којима се налазењихови главни ју
наци.И овде сефилмски сценариоможе трансформисати
у контрафактички сценариомисаоног експеримента (мада
је овде, боље рећи, „квазиконтрафактички” сценарио, јер
филмови управо изводе консеквенце које следе из једном
извршеногизборамеђуалтернативама,консеквенцекојече
стопопримајудраматичнеразмере,акојебимоглебитии
реалне).Тако се, примераради, уфилмскојформиизводе
следећимисаониексперименти:штабибилоакобиурат
нимусловимазадовољењеправдезахтевалопријавузлочи
на сопствених војника над цивилима (пример силовања у
ДеПалминим [dePalma]Жртвамарата) иличак злочин
надсопственимвојницима(интернаодмаздакојутематизује
Кјубрик[Kubrick]уПутевимаславе),акобисеизлазизфи
нансијскекризенашаоукршењуморалнихнорми(новчана
компензација заневерствоуЛиновој [Lyne]Непристојној
понуди,присвајањемафијашкогновцауфилмубраћеКоен
[Coen]Немаземљезастарце),акобиживотједногчовека
илиједнегрупељудибиомогућсаможртвовањемживота
другогпојединцаилидругегрупе(новијипримерудругом
делуНолановефраншизео суперјунакуБетмену,Мрачни
витез,сценасадваброда,једнимнакомесуобичниграђани
идругимнакомесузатвореници,стимштојенаобабро
дапостављенексплозивкојиможебитиактивирансдругог
брода–измеђуосталогпостављасепитањедалинаводно
невиниграђаниимајуправодадигнууваздухбродсаза
твореницимакакобиспасилисвојживот)итд.Наравно,не
постављасесвакиетичкипроблемувидудилеме(бирања
измеђумањегивећегдобраодн.зла),такодасенифилмови
неморајубазиратина„јаким”контрафактичкимсценарији
ма,какоихпредстављајутипичнимисаониексперименти.
Али, уколико то учине, на основупројекције таквихфил
мовамогуседискутоватисвеимпликацијеетичкихдилема
(могусеприхватити,алиистотакоиоспорити,решењака
квенудесамифилмови,каоиприликомдискутовањанеке
филозофскетезе).Затобисеприликомрасправљањаоне
кометичкомпроблемудискутантимоглислужитирекурсом
нанекефилмскесценеиличакфилмовеуцелини,какоби
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прекоњихилустровалимогуће сценарије разрешењапро
блема(илијошвећегуплитањауњих).

Конструкцијаидентитетау
Хичкоковој„Вртоглавици”

Представићунапримерутрифилманачинкакосефилмски
могуизвестимисаониексперименти.Филмовећупредста
вљатипохронолошкомредоследу.Почећусаједнимфилм
ским класиком: Вртоглавицом5 Алфреда Хичкока (Alfred
Hitchcock). Драмски заплети и расплети, карактеризација
ликова, али и технички ефекти (камером дочаран ефекат
вртоглавице или анимиране секвенце током приказивања
сна)дословноувлачегледаоцаувртлогемоцијаирасполо
жења.Иакосе,каоиудругимфилмовимаврсногбритан
ског синеасте, и у овомфилмуобрађују класичнимотиви
(мотивПигмалиона)ипсихоаналитичкипроблеми(проблем
фобијеинекрофилије),овдећеодинтересазаанализубити
једанфилозофскипроблемкојисепостављауфилму:про
блем конструкције персоналног идентитета. Тај проблем
семожеформулисатиувидумисаоногексперимента.

Некаукраткобудеприказанарадњафилма:Главнипротаго
нистафилма,детективЏон„Скоти”Фергусон(John„Scot
tie”Ferguson),којипатиодакрофобије,прихватанамолбу
свогпријатељаГевинаЕлстера(GavinElster)задатакдатајно
пратињеговусупругуМадлен(Madeleine)иприпазинању,
собзиромнатодајеопседнутафиксидејомдајеусуштини
прабабакојајесвојевременоизвршиласамоубиство.Скоти
сампостајеопседнутМадленинимликомизаљубљујесеу
њу.Када једномприликомМадленпокушава да се утопи,
Скотијојспасаваживот.Онјепокушаваодвратитиодсуи
цидалнихнамера–алиузалуд.Приликомуспињањастепе
ницамауједномцрквеномторњу,Скотијахватавртоглавица
итаконеможеспречитиМадлендасебацисаторња.После
оветрауме,Скотијућебитипотребноизвесновремедасе
рехабилитује.Докселаганоопорављаодшока,проузроко
ваногМадленинимсамоубиством,онупознајепродавачицу
Џуди (Judie) која га, временом, све вишефасцинира, зато
штогасвојимизгледомипонашањемподсећанаМадлен.
НапослеткуСкотитражиодњедаизмениизглед(мењабо
јукосе,типфризуре,одећу)иодједномсе,попутЕуриди
ке,изцарствамртвих6враћањеговавеликаљубавМадлен.
Међутим,Скотинаосновуједнеиндиције(огрлицакојује

5 Vertigo,ParamountPictures,USA1958.
6 Тако гласи поднаслов немачке верзије филма: Из царства мртвих

(Vertigo–AusdemReichderToten).
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својевременокористилаМадлен)закључуједаЏудизнако
јеМадленитакодолазидозакључкада јеискориштенод
странесвогпријатељаЕлстера–овајјенаправиолукавплан
какодасерешисвојестварнесупруге(којуСкотитаконије
ниупознао).ПлатиојеЏудида„одглуми”Мадленсасвојим
страховимаификсидејама,апоштојеЕлстерубилојасно
даћеСкотиизгубитисвест,пењућисестепеницамаутор
њу,онјесвојуправусупругубациосаторња,докјеСкоти
пратиоМадлен (односноЏуди).Тако јеСкоти–противно
својојвољи–постаосведокнаводногсамоубистваЕлстеро
вежене.КакобинагнаоЏудинапризнањесаучесништвау
овомзлочину,алиистотако,какобипревазишаосвојстрах
одвисине(ипрошлости),узавршнојсценифилмаСкотина
местутрагедијеуспевадаЏудиодведедоврхаторњаита
моодњесазнаједајесамоигралаједнуулогууЕлстеровом
дијаболичномплану.Чиниседаћемукаоутехаостатиона
Мадлен,којујетакозаволео,алиутренуткуисказивањате
наклоности,изсенкесепомаљачаснасестра, ауплашена
Џудигубиконтролунадтеломипадасторња–такоСкоти
поновогубисвојудрагу.

Какобисемогаоформулисатимисаониекспериментнако
јемсебазирарадњаХичкоковогфилма?Једнаформулација
бимоглагласитиовако:Штабибило,акобиособаА,која
играособуБ,себезаистасматралатомособом?(Другим
речима:кадабисеизбрисаларазликаизмеђу„деловатикао
неко”и„битинеко”?)УправосетодешавасадевојкомЏу
дикојатребасамодапредставиМадлен,аликојавременом
постајеМадлен(посебноудругомделуфилма).Онавише
неправиразликуизмеђусвојеинтерпретације једнеособе
иинтерпретиранеособе.Разлогзатојењенаљубавпрема
детективу Скотију. Иако се испочетка опире против Ско
тијевихнаговорадапроменисвојизглед,онасепрепушта
постепенојидентификацијисаМадленинапуштаобразац
симулацијенакојемјепочиваоЕлстеровзлочиначкиплан.
ОноштојезанимљивоуХичкоковојдраматургијијестеда
чакикадаСкотисазнаодЏудидајебиланаговоренасамо
даиграМадлен,онуЏудијошувеквидиМадлен(уједној
одзадњихсценафилмајеиословљаватимименом),дакле
његова фасцинираност тајанственом, суицидалном женом
гаспречавадапрепознањенправиидентитет(Џудикојаје
само „играла”Мадлен). Очигледно је његова веза саМа
дленморалатрагичнозавршити:Џудигинеињеговаљубав
остајенеостварена.Нијелитопроклетствосваке„велике”
љубави?Вероватно биСкоти, да јефилмнастављен, тра
жиоуизгледусвакежененештоодцртасвојевољенеМа
длен/Џуди–дакле,сликуособесакојомникаднећемоћи
остваритиљубавнувезу.
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Мисаони експерименти на тему личног идентитета су че
сти у филозофској традицији. У Вртоглавици налазимо
варијацију на тему двојника/двојнице: питање под којим
условимаособаА„дели”идентитетсаособомБ.Којикри
теријумиморају бити задовољени да је једна особа иден
тичнасадругом?Спољашњаперцепцијаниједовољна–да
се на основу спољашњих обележја А идентификује са Б.
ОсобаАморабитиубеђенаутодајеонаусуштиниособа
Б.Убеђењејеинтерни(лични)доживљај.Парадоксијакод
ХичкокаједаособаА(Џуди)наосновусвогодносапрема
особиВ(Скоти)сматрадајеособаБ(Мадлен).Перспекти
веприписивањаидентитетасеразликујуодособедоособе
уХичкоковомфилму.ГевинЕлстерјасноразликујеЏудиод
своје супругеМадлен:А глуми Б (даклеА ≠ Б).Џуди на
почеткуправиразликуизмеђусебеиМадлен,алионасеу
друштвуСкотијасвевишеидентификујесаМадлен(А→Б,
штозначидаА„прелази”уБ).Скотипакнеперципирараз
ликуизмеђуЏудииМадлен,онвидиједнутеистуособу:А
=Б.Ваљалобизасебноразмотрити,какосеконструишуови
различитиидентитети.Чистоформално,првуперспективу
бисмомоглисматратидуалистичком(онаје„здраворазум
ска”,азанимљивоједајезаузимазлочинацуовомфилму),
другубимоглиозначитикаоаспектуалистичку(„битиЏу
ди“и„битиМадлен”судвааспектаистеособе),трећаби
биламонистичка(монизамјеувекпродуктједностранеап
стракције,аовомдиригујенекидубљипсихичкипоривили
нагон–овојеперспективаинтересантназапсихоанализу).
ТакотематизацијасценаријауХичкоковомфилму (који је
ипакконтрафактички,даклефиктивноконструисан)покре
ћеинизпитањавезанихзаодређењекатегоријеидентитета,
пасеможерећидаимаимпликацијезаизвеснуврстуфило
зофије која себавипроблемомличногидентитета (анали
тичкафилозофијадуха).

Матрикс:стварностпривидаили
привидстварности?

Каоследећимисаониекспериментнавешћуонајначијојје
основиосмишљенарадњатрилогијеМатрикс(1999–2003)7
(тадајош)браћеВачовски[Wachowski].Овајфилмјесвоје
временопривукаоинтересифилозофскихкругованасебе,
пајебиочакиповодзафилозофскерасправеисимпозију
ме.8Оставимопостранидалијеташирокамедијскапажња

7 Matrix,WarnerBros.etal.,USA1999,MatrixReloaded,WarnerBros.etal.,
USA2003,MatrixRevolutions,WarnerBros.etal.,USA2003.

8 Упор. следећупубликацију:GrauCh. (ed.) (2005)PhilosophersExplore
theMatrix,Oxford:OxfordUniversityPress.
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билаоправдана–несмесепревидетичињеницадајечитав
пројекатМатриксабиоосмишљенкао„блокбастер”којиће
остваритивисокпрофитнабиоскопскимблагајнама.Тако
ђесенесмепревидетиникарактерсамогфилма:онпри
падаакциономжанру, тачнијечиниспој sciencefictionаи
борилачког(martialarts)филма,ближијефилмовимаБруса
ЛијанегоонимаАкиреКуросаве(AkiraKurosawa)илиЏан
гаЈимоуа(ZhangYimou).Овдејеионакоакценатнаприка
зумисаоногексперимента,паћусеијаограничитинатај
аспект,адискусијуоестетскимквалитетимафилмапрепу
ститидругима.

ФилмМатриксјеусуштиниједнаврстадистопије,оннам
представљавизијубудућегдруштваукојемсветомвладају
интелигентнемашине,сценариокојимсусеусвојимтексто
вимавећбавилимногикритичконастројениинтелектуалци
ХХвека.Људисудословнозаробљенициутаквомдруштву:
ониобитавајууиндивидуалнимкуполамаукојимасуснаб
девенитечношћукојомсехране,доксеналазеунекојврсти
коме– али, оношто јеи зафилозофскопромишљање тог
филмаважно,онисеналазеусвесномстањууједномвир
туелномсветукојисматрајуреалним.Дакле,онинезнајуда
њиховиммозговимаичулимаманипулишумоћнемашине
којеискориштавајуљудекаоизворенергије.Главни јунак
филма, информатичарТомасАндерсон (ThomasAnderson)
(каснијесазнаједамујеправоимеНео),путемпорукена
компјутеруступауконтактсагрупомпобуњеникакојаоби
тава с оне стране „матрикса”, у правом свету, где се боре
противпревластимашина;вођапобуњеника,Морфеус,упо
знајеАндерсона/Неасаситуацијомукојојсеналази,акоје
уопштенијесвестан:уколикосеонкаоизабрани(месија?)
одлучи да стварност види онаквом каква јесте, мораће да
сносипоследицетесвојеодлуке–бићепрогањаноднеке
врсте агената које у симулирани светшаљумашине, како
биелиминисалесвакипокушајотпораутомсвету,јерње
муувекнадругојстрани,уреалномсветуборбемашинеи
човека,одговаранекаакцијапротивмашинапрекокојејача
отпорпобуњеника.НаконштоНеоприхватадавидиствар
носткаквајесте,онсебудиуправомсвету,гдесебеналази
укуполисанеобичномтечношћу,аубрзозатимбиваспа
шенодпобуњеника,докусветуматриксаулазиуобрачунса
агентимаидругимконтрахентима,притомеобученодМор
феусауразнимборилачкимвештинама,асазнајетакођеда
је могуће да у том симулираном свету развије надљудске
способностикојећемубитиодкористиуборбипротивзлих
сила.Коначанисходтеборбенасовденеинтересује–асоб
зиромдасерадиохоливудскојпродукцији,јасноједакрај
нећебитинегативан.Онозаштојеовајфилминтересантан
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лежиучињеницида јењегов сценариоконтрафактичан,
значидафилмразвија једансложенмисаониексперимент
–аоноштојенајинтересантнијејестедајетајексперимент
својевременоконципираоједанфилозоф!

Усвојојпубликацијииз1981.годинеУм,истинаиистори
ја9,америчкифилозофХилариПатнам(HilaryPutnam)пре
испитује наше представе о стварности такошто – управо
путеммисаоногексперимента–замишљаслучајдајествар
ностпројекцијамозговаупосуди(!).10Наиме,некизлинауч
никјеодстраниомозакизглавеједнеособеисместиогау
једнупосуду,аможданенервеповезаосакомпјутеромкоји
умозак „учитава” разнепрограме.Чини се да особанор
малноопажасвет,алионоштоонавиди,чујеитакодаље,
јестесамонеуроелектронскас(т)имулација.Научникможе
наразненачинедаманипулишеперцепцијомимишљењем
субјекта, мењајући софтвер компјутера. При томе субјект
имаутисакдазаиставиди,осећамирис,чујезвуке,мисли
онечемуитд.,мадајеонуствариекстерностимулисанда
види,мирише,мисли...Његовунутрашњиживот јепозор
ницатуђихмислиинамера.Патнампроширујесвојекспе
римент,такоштофингирапретпоставкудасусви(!)људи
таквимозговиупосуди,ауместозлогнаучникакаоманипу
латораонпретпостављачитавсистемаутоматскихапарата
којиодређујуштаћесебипредстављатимозговиупосуди.
Тиапаратинепродукујусамосингуларну,негоколективну
халуцинацију–нијесамопојединацузаблуди,негоичитав
колектив (АвидиБ,БвидиА–алиилузија јеобострана,
јеркомпјутеридиригујупроцесомоптичкогзапажањаикод
једнеикоддругеособе).Међутим,Патнамнијепесимиста,
анијенифаталиста:онимаповерењеупродуктивнеснаге
ума,аисумњуукогнитивнекапацитетеизолованихмозгова
упосуди.Његовглавниаргументгласида,чакидајесудати
мозговиупосуди,онибезстицањакаузалнореферентских
компетенција не би били у стању да представе себи неки
екстернипредмет,напримердрво (упозадиниПатнамове
критикеидејеомозговимаупосудијекаузалнатеоријазна
чењакојапретпостављадарепрезентационознањеопред
метимаувидупојмоваиречистичемоуспољашњојинтер
акцијисастваримаидогађајимакојимајеокруженонајко
говори).Дакле, чак акобимозгови упосудимоглиимати

9 Putnam,H.(1981)Reason,TruthandHistory,Cambridge:CambridgeUni
versityPress.

10Упор. о овој и другим „научнофантастичним” причама Патнам, Х.
Мозговиупосуди,у:Скептичкиприручник2:Савременискептицизам,
прир.ЛазовићЖ.иМ.Богдановски(2007),Београд:Плато/Институтза
филозофијуФилозофскогфакултета,стр.190–207.
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појмовнупредставу о стварима, садржајњиховихпојмова
бисе знатноразликоваоодсадржајапојмовакојекористи
онај ко је својерепрезентационо знањестекаоу спољним
каузалнимоколностима.„Укратко”,резимираПатнам,„мо
зговиупосудинемајумислиостварномдрвећуондакада
мисле ‚Ево дрвета испред мене‘, зато што њихова мисао
‚дрво‘немаобележјазахваљујућикојимабирепрезентова
ластварнодрвеће.”11НонезависноодтогадалићемоПат
намоваргументпротивидејемозговаупосудиприхватити
илине,оноштоостајејестефасцинираносттематикомраз
ликепривидаистварностикоја јепокренутаовиммисао
нимекспериментом,акојајепослеПатнамовепубликације
реализованаувидудистопијскогhightechфилма.

Писмоилиглава?Етичкепарадоксијеу
„Немаземљезастарце”

Каоштојевећнапоменуто,многифилмовисебавеетичком
проблематиком,аусклопутогаконструишусеситуацијеко
јесемогузамислитикаореалнеалиионекоједелујуневе
роватно–иједнеидругемогубитипредметфилозофског
размишљања. Такав један ситуативни сценарио приказују
ЏоелиИтанКоен(JoelandEthanCoen)усвомфилмуНе
маземљезастарце12 који је2008. годиненаграђенсаче
тириОскара.УадаптацијиистоименогроманаКормакМек
Картија(CormacMcCarthy)приказујесепотеранаветерана
извијетнамскограта,ЛевелинаМоса(LlewelynMoss),који
јеигромслучајапронашаокоферсадвамилионадолара–
потерајеорганизованаодстранемексичкенаркомафијеи
америчких конкурената који наМосашаљупрофесионал
ногубицуАнтонаШигура(AntonChigurh).Увишенаврата
Мосуспеваданадмудрисвојепратиоце,чакидијаболичног
Шигуракоји,гдестигне,остављаизасебекрвавитраг,уби
јајућиподједнакополицајце,криминалцеинедужнељуде.
Умеђусобномокршају,МосиШигурсерањавају,аМосне
какоуспевада,иакотешкорањен,пређеамеричкомексичку
границу.Одсвојихповредасеопорављауједнојмексичкој
болнициипланирадасенађесасвојомсупругомуЕлПасу.
Међутим, затосазнајуимексичкимафијашикојиубијају
Моса.Накрајуостајенеразрешено,далисуониилиШигур
дошлидоновца.

НапрвипогледсечинидаНемаземљезастарцеприказу
јенапетуборбуизмеђудобраизла,алиуправосетапола
ризацијадоводиупитање.ИакоЛевелинМосмождастиче

11Исто,стр.200.
12NoCountryforOldMen,ParamountVantageetal.,USA2007.
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симпатијекодвећинегледалаца,јасноједасеионприкло
нио егоистичком мотиву када присваја новац који му не
припада,ито,новацкојисекористиу„прљаве”сврхе(от
купдроге).НеможесерећидајеМосједноставно„thegood
guy”.Управосеуфилмуприказујенепринципијелностда
нашњегчовекакојисевишенеруководипринципимачасти
ичовечности,којижелисамобрзпрофит,адабигаоства
рионепрезаниоднасиља.УфигуришерифаЕдаТомаБела
(EdTomBell)оличенјеморал„стараца”,онихљудикојисе
сасетомприсећају„добрихстарихвремена”,кадаомладин
цинисуфарбаликосуузеленоикадасучакпоздрављали
старијељуде.ОноштојепарадоксалнојестедајеБеловом
идеалу принципијелно доследног човека најближи главни
негативацуфилму–АнтонШигур.Шигуровадоследност
сеогледачакиуактуубијања–онпазиданеоставитра
говекрвиизасебе,посебнодасамнедођеудодирсањом,
патакокористиипнеуматскиапаратзаубијањестоке,како
бисе„педантно”решиосвојежртве.УопштејеликШигура,
којегјенаминималистички,аливрлоубедљивначинодглу
миоХавијерБардем (JavierBardem), најзагонетнији – већ
његовспољашњиизглед (посебнонеобичнафризура)ево
циракодгледалацанеобичнусимбиозуужасаикомике–као
дасубраћаКоен(иМекКарти)прекотаквогликахтелида
прикажугротескнустранусмрти.АкојеШигурперсонифи
кованозло,ондакомичанизгледсамоуказујенанеминовну
трагикомедијуљудскогродакојегтозлоувексустигне.Ње
говахладнокрвнадоследностдоводиупитањевезумора
лаикатегоричкихпринципа,онакокакојујепретпоставио
ИмануелКант(ImmanuelKant).УваријантиМекКартијевог
романа,односнофилмабраћеКоен,отварасемогућностпо
везивањазломруковођеногделањаиоријентацијекаприн
ципима–даклепостојеизгледаикатегоријалнаправиладе
лањакојасенемогуетичкиоправдати.Другимречима:није
довољнопозивањенакатегоријалнеимперативе,какобисе
уужемсмислуодредиломоралноделање.

Следеће питање служи као позадина замисаони експери
ментуовомфилму:Далимогудасепридржавамкатего
ричкихправилаиондакаданеделујемускладусаморалом?
Аштабибило,кадабихуједногазиопринципеморалаи
доследнопримењиваосопственепринципе,чинисамекспе
риментувидуспираленасиљакојупокрећенеобичниубица
Шигур.Тадоследностсе–истина,набизаранначин–ма
нифестујеуонимсценама,гдеШигур„недужним”људима
дајемогућностдасамиодлучеосвојојсудбини–бацањем
новчића.Узависностиодтогакојустрануновчићасуода
брали,судбинаћеихоставитиуживотуилиимдонетисмрт.
Међутим, симптоматична је сцена на крају филма, када
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ШигуродлазиукућуудовицеМос.Својевременојеобећао
Мосудаћедамуубијесупругууколиконедобијеновацод
њега.Шигур је поново доследан – одлази кодКарлеЏин
Мос(CarlaJeanMoss),какобиодржаообећање.Кадаодње
тражидасеодлучизаједнустрануновчића,онамукажеда
јетоапсурдно,јеронјетајкојиодлучујеоњенојсудбини,а
неновчић.Онаточаксматраболесним.Одистасеовдене
радиоизбору:писмоилиглава,животилисмрт–човекне
располажеовдеслободнимодабиромоногаштожели.Ду
бљафилозофскапоенталежиутомештосмомипопитању
избораизмеђуживотаилисмртиувекнагубитку–преили
каснијенассудбинасустиже,свеједнодалиуобликууби
цеилинанекидруги(„пристојнији”)начин.(Овдесеможе
повућипаралеласаједнимдругимчувениммисаонимекс
периментом,тзв.Паскаловомопкладом,премакојојјеонај
човекнадобиткукојисекладиутодаБогпостоји.13Исход
„Шигуровеопкладе”јеувекнегативан–чакиаконекопре
живи,преиликасније,смртћегасустићи.14)

Хеуристичкиидидактички
значајфилмовазафилозофију

Неколикопримерајепоказалокакосефилмскимсредстви
мамогуилустроватикомпликованифилозофскипроблеми
(идентитетдвеособе,разликаизмеђустварностиипривида,
доношењеисправнеморалнеодлуке).Оноштојепредност
филмскогприказа,уодносуначистодискурзивниувидуар
гументацијеједногтекста,јестењеговатранспарентност,
атозначидасекомпликованастањастваримогупрезенто
ватиувидујасноодређенихтоковарадњиидијалога.Оно
штоисказаноуформисложених,међусобноповезанихар
гуменатаумедаотежаразумевањеизахтеванапор,уоблику
филмскесликезаокупљапажњугледаоцаибудињеговузна
тижељу,напростогаувлачиусампроблем.Уфилозофијисе
читалацприближавапроблему,уфилмусепроблемприбли
жавагледаоцу.Сликомсереципијентпреможесензибили
зоватизанекипроблем,негоумедијупојма.Затојекаоувод
унекифилозофскипроблемпрепоручљивијепоћиоднеке
илустрацијетогпроблема(дословно:његовепројекције)–
нанивоутекстатосууправомисаониекспериментиувиду
некихпричаилисценарија,сликовитиприказиапстрактних

13Упор.Паскал,Б.(2006)Мисли,Београд:Етхос,стр.113–118(фраг.233).
14ЈедномприликомШигурстаријемвласникубензинскестанице,којије

имаосрећеприликомодабираправестране,поклањановчић,какобисе
одувексећаотеекстремнеситуације,кадајемогаодаизгубиживот–
алитајновчићуједноимафункцијудамуставидознањадајесмртувек
ублизини.Другимречима:Mementomori!
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мислииаргумената.Нанекиначинфилозофкојисеслужи
таквимекспериментом,метафоричкиговорећи,усвојојгла
випуштаимагинарнифилм;мисаониекспериментјесампо
себиједанскраћени,јошнеразрађенифилм(тачније:сцена
риозатакавфилм,његов„костур”).Мисаониексперимент
јетакорећифилмinnuce.Аизтеперспективефилмови,који
разрађујумисаонеексперименте,могудасесматрајупро
ширеном филозофском аргументацијом, аргументацијом
inextenso.

Такометодмисаоних експерименатаможепослужити као
примерпродуктивнекооперацијефилозофијеифилма,ми
шљења и ока, појма и слике.Филозофи се могу служити
филмским примерима, како би апстрактне идеје учинили
приступачнијимчитаоцимасвојихтекстоваилислушаоци
мањиховихизлагањаипредавања,алиистотакомогусвоје
мисаонеекспериментезамислитиувиду(контрафактичких)
сценаријакојибимоглибити„испричани”попутфилмова
(а,какотопоказујепримерПатнамовогексперимента,мо
ждачакиодистареализованиувидуправогфилма).Није
искљученодасетакооперацијаоствариувидузасебнихпу
бликација,мождачакизасебноглитерарногжанра,реци
мофилозофскихрасправаудијалошкојформиилинапро
стотекстова,наликприповеткама,којиразвијајусценарио
неког когнитивног експеримента – у сваком случају ради
сеонеконвенционалнимформаманарације,односноаргу
ментације, које би биле примерене приказаном садржају.
Алинезависноодтогадалићесетакведискурзивнефор
меразвитиилине,филмовибимоглибитиинспирацијаза
филозофскеауторедаусвојимтекстовимачешћеекспери
ментишу са идејама илиможда управо на примеру неких
филмова илуструју такав експеримент (препричају радњу
филмауформиексперимента:„Штабибило,кадабиХучи
нионештосличнофилмскомјунакуY?”илисл.).Филозоф
нетребасамодастичеаргументативну,негоинаративну
компетенцију–мождабичаксинтетичкимоглиговоритио
засебнимнаративнимаргументимакојебиваљалододатно
употребитииуткатиуглавнитокфилозофскеаргументаци
је.Натајначинбиседопуњавалииузајамнообогаћивали
дискурзивномишљењеифилмскоискуство.

Алифилмовинисусамоодхеуристичкогзначајазафилозо
фију–онибимоглиодигратииважнуулогуусклопуфило
зофскедидактике.Заштонеискориститистимулативнодеј
ствофилмскихсликаусврхуинтензивирањадискусијеса
онимакојисеинтересујузафилозофскапитања–мождаса
мадискусијатимеиуфилозофскомпогледупостанеквали
тетнија?Такосеинанивоунаставефилозофијеусредњим
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школамаилинауниверзитетимаможеорганизовати„мешо
вита”настава:приказцелогфилмаилипојединихсценакао
уводурасправунекогфилозофскогпроблема.Посебнооне
филозофске дисциплине у којима се расправљају пробле
миреализмаиантиреализма,проблемиодређењасопстваи
личногидентитета, етичкипарадоксиилидилемемогуда
сепослужепројекцијомфилмова,какобинапримеруодре
ђенихмањеиливишефиктивнихситуацијапродискутовали
тепроблеме (дакле,пре свега, епистемологија,филозофи
ја духа, (био)етика, филозофија права). Тиме би се могли
истудентиподстаћинапродубљивањесвојихзнањаотим
проблемима,аистотакобисемоглиинспирисатинасамо
сталнирад,рецимонатајначиндасеусвојимсеминарским
радовимаизтихобластипозабавенекимвећформулисаним
мисаонимекспериментомилинапримерунекогфилмаилу
струјутајексперимент–а,штодане,исамипредставенеки
когнитивниексперимент,јертимебибилиподстакнутина
развијањесопственихпродуктивнихидеја.Натајначинби
сеиданашњемлађе генерације, које одрастају уз сликеи
звукемултимедијалнихапарата,моглепоновоприближити
медијупојмакојијеодувекбиообележјефилозофскогми
шљења.Мождатакоинекибудућифилмскиствараоци(ре
жисери,сценаристи,продуцентиитд.)нађудодатниизвор
инспирацијезасвојадела.

ЛИТЕРАТУРА:

Bertram,G.W.(ed.)(2012)PhilosophischeGedankenexperimente.
EinLeseundStudienbuch,Stuttgart:PhilippReclamjun.


Grau,Ch.(ed.)(2005)PhilosophersExploretheMatrix,Oxford:
OxfordUniversityPress.


Miščević,N.(1992)MentalModelsandThoughtExperiments,Inter
nationalStudiesinthePhilosophyofScience6,p.215–226.


Nersessian,N.J.IntheTheoretician’sLaboratory:ThoughtExperi
mentingasMentalModeling,in:Proceedingsofthe1992Biennial
MeetingofthePhilosophyofScienceAssociation2,eds.Hull,D.et
al.(1993)EastLansing,MI:PhilosophyofScienceAssociation,p.
291–301.


Паскал,Б.(2006)Мисли,Београд:Етхос.


Патнам,Х.Мозговиупосуди,у:Скептичкиприручник2:Савре
менискептицизам,прир.ЛазовићЖ.иМ.Богдановски(2007),
Београд:Плато/ИнститутзафилозофијуФилозофскогфакултета,
стр.190–207.


Putnam,H.(1981)Reason,TruthandHistory,Cambridge:Cambridge
UniversityPress.


Rescher,N.ThoughtExperimentsinPresocraticPhilosophy,in:Tho
ughtExperimentsinScienceandPhilosophy,eds.Horrowitz,T.and
Massey,G.J.(1991)Savage,MD:RowmanandLittlefield,p.31–42.


Шато,Д.(2011)Филмифилозофија,Београд:Клио.



51

ДАМИР СМИЉАНИЋ

DamirSmiljanić
UniversityofNoviSad

THEUSEOFTHOUGHTEXPERIMENTSIN
PHILOSOPHYANDFILM

Abstract

In this article the role of thought experiments in philosophywill be
considered as well as the possibility to show these experiments on
movie screens. Thought experiments as mental models can create
a fertile connection between philosophy and film, mind and sight,
concept and image. First, a short typology of thought experiments
which are suitable for filmic interpretation will be given, especially
thoseexperimentswhicharedealingwiththeproblemsofannullingthe
differencebetweenrealityandfiction,problemsofpersonalidentityand
ethicalparadoxes.Someofthesethoughtexperimentswillbeillustrated
ontheexampleofthreemovies(Vertigo,TheMatrix,andNoCountry
forOldMen).Hitchcock’sVertigo showshowonepersonwhoplays
the role of another person can gradually lose sight of the difference
between him/her and the taken personality – this identification has
tragic consequences for the main characters in the movie. In their
sciencefictiontrilogy,TheMatrix,theWachowskiBrothersexplorethe
possibilitythathumanconsciousnessismanipulatedbysomeintelligent
machinesandmakeimplicituseofaphilosophicalthoughtexperiment
as presented in Hilary Putnam’s work Reason, Truth and History
(thecaseof“brainsinavat”).TheCoenBrothersarethematizingan
ethicalparadoxinNoCountryforOldMen:Isitpossibleforakiller
toactinaccordancewithcategoricalprinciples?Ifthisistrue,should
weendorse suchbehavior?Theendof thearticlebrieflydiscussesa
potentialheuristicanddidacticrelevanceofthefilmicinterpretationof

thoughtexperimentsforphilosophy.

Keywords:thoughtexperiments,philosophy,film,„Vertigo”,
„Matrix”,„NoCountryforOldMen”


