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ЗНА ЊЕ И ДИ ЈЕ ГЕТ СКИ 
 СВЕТ ИГРА НОГ ФИЛ МА

Сажетак:Овај рад себавитиме како гледаоциразумеју играни
филм.Дабисмобољеразумеликакосеовајпроцесодвија,упореди
лисмознањеореалномсветуизнањекојегледалацстичепраће
њемфилмскефикције.ЗатонамјепослужиорадП.Ф.Стросона,
којипретпостављадаосновуљудскогзнањапредстављајумате
ријалниобјектииособе.Такође,употребилисмоиразвилипојам
ситуационогмодела,којигледаоцикористедаповежуразличите
објектеумрежеитакостворехијерархијукојајелакшазапро
цесуирање.Унемојкомедији,увизуелнимгеговима,могусенаћи
примерикадагледалацдоживљавапотпунупроменупросторно
временскемрежеуврлократкомпериоду.Објектимењајусвоје
значење,чакиоблик,приморавајућигледаоцанапотпунупроме
нупараметаракојекористидабиразумеодијегетскисвет.Овај
напорјетакођеимогућностзагледаоцадаспознанекеодвољ
нихиневољнихпроцесакојисеодвијајуовомприликом,штода
јеоваквимфилмскимформамазначајноместозбогрефлексивних
потенцијалакојесуустањударазвију.

Кључнеречи:свест,знање,фикција,ситуационимодел,Бастер
Китон

Кадаразматрамофеноменфикције,некаодпрвихиоснов
нихпитањатичусеприродеилипараметарапостојањади
јегетскогсвета.Питамосе:какавјетосвет?Иследствено,
какоможемодаопишемоњеговоднос сареалношћу, све
шћуисопством?Напочетку,требадаразмотримодалије
могућедатибарприближанодговорнаовопитање.Треба
дасеупитамодалиможемобитисигурнидатакораширен
исвудаприсутанфеноменможедаимадовољнокохерентне
заједничкецртедабибиопредметистраживања.Дабисмо
сеприближили овомпроблему, било бипрепоручљиво да
нађемовезуизмеђуфиктивногсветаиума,којајенајближа
неким другим основним функцијамаљудске свести. Иако
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постојенекефундаменталнеразлике,изабралисмодараз
мотримофикцијукаоспецифичанобликзнања.

На први поглед, за то постоји значајна препрека: како да
утврдимо истинитост тврдњи везаних за наше претпоста
вљенофиктивно„знање”?Започетак,низовизакључакако
јисетичудијегетскогсветанисунампредстављениуфор
митврдњи,алитонеморадабудепроблем.КаоштоЕјер
(Ayer)примећује,нашесхватањеда јенештотако,незах
теванеопходносвестансуд.1Ипак,акојеједноодосновних
елемената дефиниције знања, још одПлатона, да је исти
нито,доксењеговаистинитостможепотврдитинезависно
успостављенимпоступцима,којичестоукључујусарадњу
другихсведока,сигурнонаилазимонапроблемекадатре
бадаизаберемопоузданугрупуистих.Уместотога,морамо
дасеослонимонадискурсофикцији,иофиктивномсвету
који јесањомповезан.Ованемогућностда јасноутврди
мо значење је оношточинификцију интригантном,мада
нетребаданасдоведедозакључкаданикакавприближан
и консеквентан одговор није могућ. Један од разлогашто
насокупиразначењеделафикцијејетајштоонаимајумно
геособинезнања,јерпроизводевишеилимањекохерентан
сетзакључакакојисетичусветовафикције,икојисуразли
читихнивоасигурности.Комплексностовеслојевитемреже
чињеница јевероватнонајважнијасличностизмеђунашег
разумевањаиучешћаусветуфикцијеисветуживота.Остин
(Austin)примећује:„Тосу,мислим,проблемисигурностии
вероватноће,премакојимафилозофиимајутенденцију(ако
негрешим)даихзанемаре,икојисузначајнозаокупљале
научнике, док их проблем „реалности”, који суфилозофи
култивисали,незаокупља”.2Можемододатидасупробле
мисигурностиивероватноћесигурнозаокупљалигледаоце
филмова,уиизванбиоскопа,акојисуизгледакруцијални
заразумевањетогакакофилмфикцијефункционише,док,
кадасепојављује,проблем„реалности”иматенденцијуда
будеускоповезансапроблемимасигурностиивероватно
ће.Сдругестране,заразликуоднауке,циљфикцијеније
даелиминишенесигурност,докпојачавапрецизност јези
каштојевишемогуће.Или,нијењенједини,вероватнони
најважнијициљ.

Тежњенаукеификцијемогубитивеомаразличите,алине
можемо,аданеприметимода,штосетичезнања,обeкори
степодручјеизмеђузнањаиразличитихстепенаверовања

1 Ayer,A. J. (1956)The Problems of Knowledge, London: PenguinBooks,
p.12.

2 Austin,J.L.(1970)OtherMinds,in:PhilosophicalPapersOxford:Claren
donPress,p.94.
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као најпривлачније за њихово деловање. Граница између
оногауштасмоприличносигурни,штозаОстинапредста
вљакогнитивнистепензнања,ионогауштаверујемо,или
чемусмонаклоњени,јеједнаодлинијачијимразделницом
свестделиразличитеобјектекојипредстављајудијегетски
свет.Онаихнесамогрупира;онасепозиционираизмеђу
њихприпремајућисезапроцес„сређивања”преосталогде
ла дијегезе.Ово „позиционирање” не дешава се самопод
утицајем когнитивних аспирација гледаоца, већи емоција
и вредности, под утицајем онога што би се могло назва
ти перципираном егзистенцијалном важношћу објеката у
приказаном конфликту и нечега тако опскурног и тешког
задефинисањекаоштосуестетичкикритеријуми.Уовом
сложеномразвоју,основнизадатакможедаварира,алијеу
основиподутицајемнечегаштосеможеназватипотребом
заодређеномврстомзаокружења,проласкомкроздијегет
скисветкојиосигураваформузначењскеегзистенције,као
и принципом задовољства. Различити параметри се овде
могуобјаснитикаооруђакојапомажусвестидаиздвојии
оценипредметеусвету.Хабитуалнипараметриразвијајусе
умањеиливишепројективнуснагусвести,такопропушта
јућисвакиобјекткрозмрежуидентификујућихипроцењи
вачкихпроцедура.Онесудалекоодтогадабудуочигледне
загледаоца.Можеморећидапостоједвестварикојеутичу
нанивоњиховетранспарентности:а)разликаизмеђувред
ностиипараметаракојисуосноваовихпроцедураионих
којемањеиливишесамосвеснопрокламујугледаоци(ово
бисмомоглиобјаснитикаоразликуизмеђуактуелнеипро
јектованемотивације)иб)могућностигледалацадапрате
интеракцијуизмеђупроцедуралнихоруђа,светаиобјеката
којеонсадржи.

КаоштосуприметилиОстинидруги,постојеразличитина
чинина којеможемо знати ствари, као, на пример, знање
чињеницанасупротпредиспозицијидасепонашамонаод
ређениначин,иможемобитисигурнидазнањефикцијеса
држиразличитеврстезнањаствари.Онојеувекмешавина
различитих типова знања, толико колико знање чињеница
самосадржизнањекакоурадитинешто,којејеунекојфор
минеопходнодабисесхватилеодређенечињенице.Уисто
време,гледањефилмасуочаванассаслучајемсуспендова
неилинадругиначинканалисане тенденције каизвесној
врстипонашања.Свеовонечиниовознањеразличитоод
знањасвакодневногсвета,гдемизнамонешто,акоможемо
тодаурадимо,неакогауистинуурадимо.Ипак,фикцио
налнознање јемногонеактивније,бардокпредставатра
је,иакојеакцијапредузета,тојеупогледунекихдругих,
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анефикционалнихобјекатазнања.3Тако,можемоускода
повежемоово знањеса суспендованомилинанекидруги
начин трансформисаном вољом за понашањем, јер знање
фиктивногсветанеможебитиредукованосамонапознава
њеудаљенихобјеката.

Већдуговременаперцепцијаје,узматематичкуилогичку
истину,једанодосновнихизворазнања.Једнаодосновних
разликаизмеђуфилозофајеуодговорунапитањедалије
непогрешивост неопходан услов знања, у ком случају би
знањеповезано са чулима заслуживало само статус обич
ногверовања.Терминолошкадискусијаозначењу„знања”,
илиогранициизмеђуправогзнањаиверовањанијетолико
важназанаскаодебатаосигурностиивероватноћичулног
знања.КаоштоОстинпоказује,аконежелимодаусвојимо
значењетерминазнање,којесезначајноразликујеодсвако
дневнеупотребеовогтермина,морамоприхватитидаможе
могрешити,чакикадкажемоданешто„знамо”.

Ипак, иако признамо да можемо рећи да неко нешто зна,
докдозвољавамомогућностдасуукриву,некифилозофи
сматрају да је логичка неопходност знања толико јака, да
захтеваувођењедодатног,„јаког”смислазнања,којенедо
звољава могућност грешке. На пример, јак смисао знања
кодНорманаМалколма(NormanMalcolm)садржинесамо
математичке,већиемпиријскеистине.4Поштоонусредсре
ђујесвојеистраживањенаупотребу„знања”усвакодневној
комуникацији,његовоинсистирањенаспецифичнојтежини
некихемпиријскихистинаупућујенапосебноместоизве
снихемпиријскихтврдњи,ињиховихкогнитивнихеквива
лената,уфункционисањуиндивидуалнесвести.Уоснови,
онделиемпиријскетврдњенаонекојепредстављајузнање
у слабом и оне у јаком смислу. Као изненађујући пример
знањауслабомсмислу,оннаводињеговоуверењедаима
срце,докбињеговоуверењеопостојањубочицезамастило,
којуонвидииспредсебенасвомрадномстолу,билознање
ујакомсмислу.Оннеби,какотврди,ниподкојимуслови
маприхватиодоказдатабочицазамастилонепостоји,док
бинекакочакмогаодадозволимогућностдањеговотело
функционишебезсрца.

3 Овдеможемоданаправиморазликуизмеђуфикцијекојаприказујеодре
ђенутенденцијукапонашањудабијесузбила,илиспречиладаседеси
уреалностиионекојатребадаохрабригледаоцадасенасличанначин
понаша.Способностгледаоцадасе„одговарајуће”позиционирауовом
случајуможедарезултирауразнимврстаманеспоразумаинеодговара
јућеакције.

4 Malcolm,N.KnowledgeandBelief,in:KnowledgeandBelief,ed.Phillips
Griffiths,A.(1967)London:OxfordUniversityPress,pp.6982.
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Безобзиранатодалијењеговомишљењеоправданоили
не,Малколмовомишљењејезначајнозатоштоизражаваду
бокоуверењеујакувезуизмеђусвестиочулнимдоказимаи
непогрешивогзнања.Онподразумевапосебностбарнеких
чулних тврдњи, које, последично, осигуравају директност
знања. Ово становиште је далеко од неподељеног; Остин
га,например,негира,недозвољавајућичакнимогућност
самихчулнихтврдњи.5Уместотога,онсефокусиранапро
блемпрепознавања,којије,поњеговоммишљењу,гурнуту
странукадасеразматрадиректностоногаштобипредста
вљалочулнетврдње:„препознавање,баруовојврстислу
чаја,састојисеувиђењу,илиосећањунекимдругимчулом,
особинеилиособиназакојесмосигурнидасусличненечем
већпримећеном(иуглавномименованом)претога,унекој
ранијојприлициунашемискуству”.6

ДвафакторакојазаОстинакруцијалноутичунапрепозна
вањесуискуствоивештина(способност).Обаовафактора
имајусадашњеипрошлеаспекте:требалоједанаучимда
препознајемодређениобјекат(чињеницу)дабихпрепознао
овајовде.Уфилмуочигледнопостоједваразличитаизвора
мојихпрошлихискустава:филмистварност.Нијенеопход
нодасампретходновидеоодређениобјекатнафилму(или
нафотографији,илинаслици), дабих га садапрепознао:
честоједовољнодасамгавидеоуреалности.Истовремено,
моје прошлофилмско искуство такође има два различита
извора,филмкојисамгледаодоовогтренуткаипретходно
филмскоискуство.

Потребадасепрепознаобјект,дабисеуспоставио,наста
вио,илимодификоваопостојећиконцептудугојфилмској
формијеједанодосновнихактивностикојувршигледалац
играногфилма.Месторазличитихобјекатауљудскомми
шљењуијезичкојкомуникацијидугојебилопредметзани
мањамногихфилозофа знања.Например,П.Ф.Стросон
(P.F.Strawson)веруједаматеријалнателаиособе,којисеу
филозофскојтерминологијизовуparticulars(примарниен
титети),имајуцентралнупозицијумеђулогичкимсубјекти
макадаразмишљамоонашемсвету.7ЗаСтросона,изгледа
данемаисторијеуовомразвоју,иуњеговимсписимаонсе
трудидаопишекакостојествари,иликакосуувекбиле,или
барврлодуговремена,саљудскимзнањем.Стросонсматра

5 Austin,J.L.OtherMinds,in:PhilosophicalPapers(1970)Oxford:Claren
donPress,p.94.

6 Исто,p.94.

7 Strawson, P. F. (1965) Individuals. An Essay in Descriptive Metaphysics,
London:Methuen&CoLtd,p.11.
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материјалнателаиособезаизворепримарнихконцепатау
нашемразмишљању,докдругиелементинашегконцепту
алногсистематребадабудуперципираникаосекундарни.
Онпретпостављадаљудиделајууоквирујединственевре
менскопросторнеструктуре,којајепредусловнашегзнања
примарнихентитета.Утаквојструктуриидентификацијаи
реидентификацијаразличитихпримарнихентитетајеједна
одосновнихпроцедура.Овозначидасмомиспособнида
комуницирамозатоштоможемодаразговарамооистимили
сличнимобјектимауразличитимтренуцимавремена.Иако
Стросонописује какопримарни ентитетифункционишуу
нашојјезичкојкомуникацији,оночигледноостављаотворе
нумогућностдаупотребимоњеговаразмишљањанапољу
филма,јертврдидаморадаодедаљеодчистогописајезика
дабиобјасниокакосеодвија језичкакомуникација.Тако,
можеда се разумедањегова теорија знањаописује дели
мично предлингвистичко разумевање нашег света, приме
њивонадругеначинеекспресијеикомуникације.

Појамтранспарентностиуфилмуописујегледаочевопри
хватањедијегетскогсветакаоврстереалности;онукључује
суспензијунеповерења,иконсеквентноурањањегледаоцау
тајсвет.ПремаДејвидуБордвелу(DavidBordwell),нарација
водигледаоцакрозпроцесразумевањаиприхватањадога
ђаја на екрану.8Постоји читав низ наративних поступака,
које гледалацпознаје,којимнарацијахоливудскогиграног
филмауправљагледаочевомпажњомкастварањуидеједи
јегетскогсвета.ЏорџМ.Вилсон(GeorgeM.Wilson)претпо
стављадагледалацприхватаинформацијеоовомсветукао
„објективне”,итакојеовопитањеиовдетретирано.9Овај
гледалац,наводнозаразликуоднекихгледалацараногфил
ма,знададијегетскисветуистинунијеобјективан,алиипак
успоставља„транспарентну”релацијууодносунањега.Та
корећи,гледалацтокомпроцесагледањафилмаприхватада
дијегетски светимаодређенуврстуобјективности.Ако је
тотако,ондасепостављапитањезаштоидалиуопштеко
ристититермин„објективан”.Вилсоноводговор јесличан
ономекојисудалимногитеоретичарифилмапрењега,ато
једајеутисакстварностикојифилмиманагледаоцатолико
јак, толикоразнолики сличанутискукоји сама стварност
иманагледаоца,дазаслужуједасетакоиназове.

Уоснови,можеморећидапостоједвеосновнетврдњека
дајеупитањутранспарентностфилмскеслике,једнајача,

8 Bordwell,D.(1985)NarrationintheFictionFilm,Madison:TheUniversity
ofWisconsinPress.

9 Wilson,G.M(1988)NarrationinLight.StudiesinCinematicPointofView,
Baltimore:TheJohnHopkinsUniversityPress.
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која држи да јефилмска слика отисак реалности, или од
говарајућааналогија,идругакојаинсистиранакорелацији
измеђуфилмскесликеиутискареалности.Базен(AndréBa
zin)јебиоодлучаниутицајанзаговорниконепрвеибило
јескорообавезујућезафранцускетеоретичарефилмадасе
бавеовимпроблемомдугопослењеговесмрти,безобзира
далисусеслагалисањим,илине.ЧакјеиКристијанМец
(ChristianMetz),једаноднајутицајнијихтеоретичаракојије
упуномсветлуувеосемиологијуупољефилмскетеорије,
даопочаст свомучитељуАндреБазену.10У својимраним
радовима јетврдиода„семиолозимогудапочнусвојрад
садругестранеаналогије”,докјепитаодалијемогућеда
намидејааналогијеомогућавадакажемо„даништавише
неможемодакажемоо(филмској)слициосимтогадаличи
наоригинал”.11

Базенјеу„Митутоталногфилма”писаоо„фотографском
реализму” и, према Вилсону, чак иако није у потпуности
могућедасеиспунеовициљеви,овифакториомогућава
јудагледаоцизаузмупозицијуповерењакаодапосматра
јудогађајекојисеодвијајуизсамогпростораприче.12Као
надоградња,поступцианалитичкемонтажефилмскеакције
супостепенобилиразвијани.Такође,пројектованасликана
платнусадржиогромномноштворазличитихвизуелнихин
формацијакоје јенаизглед„непрерађено”ирелативноне
текстуално.Коначно,невидљивосткласичнемонтажепоја
чаваутисакгледалацадапосматрајучврстиаутономансвет.

Изовогапроистичедасвестоперишесаусловљеномпре
диспозицијомдасматрадафиктивнисветнарацијепостоји
аутономноуодносунагледаоца.Успостављенпопринци
пима ситуационогмодела, овај свет укључује агенте, који
креирајудогађаје,алитакођеиниздругихобјеката,којисе
понекадназивајупозадином(setting);имавременскеипро
сторнепараметреиделујеуконтекстуспецифичномзасва
когпојединачноггледаоца.

Тако,илузијареалностијеједнаодосновнихпретпоставки
подкојимасвестзапочињеградњудијегетскогсвета.Слаби
јатврдњаоилузијиреалностинепрејудицирадапостојине
што„стварно”кадајеупитањуфилмскаслика,докописује

10Базенововеровањеуидентичноонтолошкопореклореалностиифилма,
којесеразликујеодепистемолошкихпретпоставкианалитичкихфило
зофа,нетребаданасзауставидаупоредимоњиховсличанодноспрема
објектимауфилму.

11Metz,C.(1972)Essaissurlasignificationaucinéma,vol.2,Paris:Klincksi
eck,pp.161162.

12Wilson,G.M.(1988)NarrationinLight.StudiesinCinematicPointofView,
Baltimore:TheJohnHopkinsUniversityPress,p.56.
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релацију између реалности и филма као корелацијску. С
друге стране, ако употребимо појам ситуационог модела,
имплицирамо да „гледаоци разумеју наративе стварајући
ситуационемоделе,којипредстављајунаративнисвет,пре
неготекстсампосеби”.13Изовогаследидасуситуациони
моделиудаљениоддијегетске„стварности”иодтекстуал
ностикрозкојугледаоцидосежудопојединачнихситуаци
онихмодела.

Дабисмобољеобјаснилиштасеовдедешава,развилисмо
појамситуационогмоделакаоменталнерепрезентацијеси
туације описане у тексту. Категорије које сачињавају овај
моделсуагенти,акције,простор,време,догађаји,иузрочно
последичне везе.14Докразмишљамоуовомправцу,појам
ситуационогмоделајеодпрвостепеневажностизанас,јер
објашњава релацију између гледаоца и дијегетског света,
каоиповезаностдругихтеоретскихпојмовакојекористимо
даобјаснимопроцесгледањафилмаианализефилмскетек
стуалности.Овајпојамјеусвојенизкогнитивнихистражи
вањаупроцеседискурса,алијетакођеблископовезансана
чиномнакојиљудиинтерпретирајуреалност.Присвајајући
овајпојамизпсихолошкоградаЏонсонЛерда(JohnsonLa
ird),ВанДијка(vanDijk)иКинча(Kintsch),ВанОстендорп
(vanOostendorp)описујеситуационимоделкао„менталну
представуситуацијеописанетекстом”.15ЏонсонЛердјасно
кажедањеговдискурсивнимоделексплицитнообјашњава
структуруситуацијакакоихперципирамоизамишљамо,а
не структуруреченица.Сличносеможеподразумевати са
повећаномпоузданошћукадајеупитањуфилм:дискурсив
нимоделјепримењивнесамонавидљивуситуацију,већна
ситуацијукојајепреведенаизвизуелногпољаукогнитивну
симболичкуструктуру.Башкаоштопостојипотребадасеу
писаномилилингвистичкомдискурсуидеизалингвистич
керепрезентације,постојиипотребадасеодеизавизуелне
површинекадаговоримоонаративномфилму.

Овдећемопокушатидаприменимопојамситуационогмо
делананаративнеситуацијеидагадаљеразвијемодабиод
говориопотребамафилмскенарације.Ситуационимодели

13Morrow,D.SituationModelsandPointofViewinNarrativeUnderstanding,
in:NewPerspectivesonNarrativePerspective,eds.Peer,W.andChatman,
S.(2001)Albany:StateUniversityofNewYorkPress,pp.225241.

14Oostendorp, H. Holding onto Established Viewpoints during Processing
NewsReports,in:NewPerspectivesonNarrativePerspective,eds.Peer,W.
andChatman,S. (2001)Albany: StateUniversity ofNewYorkPress, pp.
173179.

15Исто,p. 173; JohnsonLaird,P. (1983)MentalModels,Cambridge (MA):
HarvardUniversityPress;Dijk,T.A.andKintsch,W.(1983)Strategiesof
DiscourseComprehension,NewYork:AcademicPress.
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којегледалацразвијаморајудатрајудуженегопојединачна
сцена,којугледалацинтегришеузњиховупомоћ,осимако
јесценапотпунадигресијаутексту.Врлочестоуфилмугле
далацкористиискључиве,некомпатибилнеситуационемо
делезаинтерпретацијуодређеногсегментатекста,штонас
води до закључка да је интерпретација наративног текста
потенцијалнокомплекснаменталнаактивност,којазахтева
многопрефињенијуакцијуодгледаоцанегоштоизгледака
дабисефилмскисегментпосматраоуизолацијиодосталих
делованаратива.Такођејејаснодабизавеликидеонара
тивнихтекстоваједанодсупротстављенихситуационихмо
деламогаобитиназванобјективним,барнакрајуконфлик
та.Акопретпоставимодадвасупротстављенаситуациона
моделамогубитикоришћенаодстранегледаоцазаинтер
претацијуодређеногсегментатекста,онданаконтогашто
јеразрешенконфликт,једанморадазаузмепозицијуобјек
тивности.Будућидајеједнаодосновнихфункцијаликова
уфикцијидаделајукаокогнитивниканализаразумевање
дијегетскихсветова,другиситуационимоделјечестопри
писансубјекту,углавномликуупричииутомслучајугамо
жемоназватисубјективним.Илионостајесубјективанзато
штојеуједномтренуткуприпадао,барделом,гледаоцу,ана
крајусепоказаонеадекватним.Овакогрешкапостајеједан
од основних принципа самоперцепције и самодефиниције
субјективностикаопостојећегентитета.Гледаоцинесамо
даразумевају свет кроз ситуационемоделе, онипројекту
јуситуационемоделенаразличителиковекаоусловразу
мевањаначинанакојитиликовиразумејуобјективнисвет
изванњих. Наравно, објективни ситуациони модели могу
једнакобитиповезанисасубјектима,алињиховаобјектив
ностосигуравањиховуспецифичнупозицију.Ухијерархи
јиситуационихмоделакојугледаоцизаступају,објективни
ситуационимоделимаепистемолошко,аконенеопходнои
драматскопрвенство.Некежанровскеконвенцијестављају
објективни ситуациони модел у јаку зависност од развоја
субјективног,кроздејствоагентакаоистражитеља.Напри
мер,ШерлокХолмс(SherlockHolmes)градииразвијањегов
ситуационимоделкаопутосветљавањаобјективногстања
ствари,којисенеможеразуметибезњеговогдејства.Али,
чакиуовомслучају,објективниситуационимоделкојиоб
јашњавасветфикције је свеобухватнијинегосубјективни,
јерукључујеспецифичниликХолмса,опетприближенгле
даоцу углавном кроз један други субјективни ситуациони
моделразвијенодстранедоктораВотсона(Watson).

Упричама оШерлокуХолмсу читалац ретко сумња да је
ситуационимоделкојијепредстављенкаодаприпадаХол
мсуистовременоиобјективан.Увекјејаснокаосузадаће
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Холмс бити у стању да изгради свеобухватни објективни
модел, без обзира на малу количину усмеравајућих дета
ља.Сдругестране,уфилмуноар,немогућностдетектива
датачновидииделујенаодговарајућиначинузаплетеном
светукојигаокружује,преплићесупротстављенеситуацио
немоделенавеомадругачијиначин.Овде,субјективнимо
делкојиприпадаглавномликугенералноостајесубјективан
крозцеонаратив,и,акосекрећепремаобјективном,углав
номкаснизадогађајима,такодаособакојазаступаовакав
проминентан ситуационимодел на крају остаје губитник,
понекадпричајућигоркупричусакрајанаратива,каоуБу
леварусумракаБилијаВајлдера(SunsetBoulevard,BillyWil
der,1950).Истовремено,ШерлокХолмсможеиматилажна
веровања,алионјеспособандаихнавремепромениитако
решимистерију.

Једнаодосновнихособинаобјективногситуационогмоде
лајењеговаекспланаторнакохерентност.Онајечестобила
описана као једна одбазичнихособинафилмскенарације
уопште,којаимаулогуууспостављањуглобалнепоуздано
сти.Например,Вилсонкаже:„постојиобећање(класичног
наратива)даћеописатиниздогађаја,акатаиситуацијакоје
ћеиматиинтернуепистемолошкукохерентност”.16Идаље:
„класичнанарација,филмскаидруга,нудисигурностдаће:
(а)главна,драматскибитна,питањаиматиодговоркојиће
текстучинитидоступними;(б)даћенаративниматеријал
који даје ове одговоре бити одговарајући, иако можда не
отворено,идентификован”.17

Будућидасуситуационимоделимеђуглавниморуђимако
је гледалацкористидабиразумеонаратив,експланаторна
кохерентност се као општа стимулација примењује на на
чиннакојијеситуационимоделприхваћен.Даље,изгледа
одговарајућедасекажедаепистемолошкакохерентностна
нивоуситуационогмоделаимаспецифичненачинефункци
онисања,којисуразличитиодначинанакојифункционише
уосталимделовиманаративногпроцеса.Будућидаразго
варамо о менталнимфеноменима, тешко је описати ситу
ационе моделе врло прецизно.Могуће је само трагати за
њиховимапроксимативнимособинама.Напочеткунараци
је,онисуфлуиднифлексибилнименталнисистемикојина
некиначинодговарајуситуацијикојуинтерпретирају.Они
такођеимајупосебанмодуспостојањаувременуисигур
носуистакнутијикадасуњиховипертинентниелементиу

16Wilson,G.M.(1988)NarrationinLight.StudiesinCinematicPointofView,
Baltimore:TheJohnHopkinsUniversityPress,p.40.

17Исто,p.40.
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наративномфокусу,негокадасуостављенипострани,„не
активни”занековреме.Докгодпосматрамоједноставније
случајеве,штобимоглобитикадапратиморазвојситуацио
ногмоделакојиодговарадогађајуузаплету,можеизгледати
данемаништапосебнокодситуационогмодела,осимњего
вогјакогослонцананепосреднувизуелнунарацију.Овоби
укључивалопрепознавањеиразврставањеобјекатаиразви
јањеситуационогмоделаодстранегледаочевесвестикроз
мобилизацијуњеговиходговарајућихкогнитивнихспособ
ностии веровањакоја се тичу спољњег светаифункцио
нисањамедија.Али,чимпочнемодапосматрамофункци
онисањеситуационогмоделаудужемнаративу,цеопроцес
постајекомпликованији.Какосезаправоситуационимодел
односинавећинтернализованознањеодијегетскомсвету?
Какоовајодносутиченаначиннакојисеонодносипре
матекстуалномпољуутренуткучитања?Којесупоследице
растућихзахтевазапаралелнопроцесуирањекомплексних
алтернативнихситуационихмодела?

Ситуационимоделимогу, као контекст, да садрже гледао
чева претходна искуства, укључујући искуство претход
них текстова, који се тичуистихилисличнихнаративних
ситуација.Истовремено,моделможетакођедасеуправља
премаслучајевимаопштијегзнањаизсећањаотаквимси
туацијама.Функционисањеситуационихмоделаможебити
приписаносвимнаративнимфилмовима,алинесамоњима.
Например,научнииобразовнифилмовинудементалнемо
делесвојимгледаоцима,којиседиректнотичуреалностии
њенихпретпостављенихконтрадикција.

Дакле,ситуационимоделисуподскуп,иливаријацијамен
талнихмоделакојељудикористедаразумејусвет.Гледаоци
користесвојекогнитивнеспособности,подстакнутифилм
скомнарацијом,даинтерпретирајуодређенеситуацијеко
јесуимпонуђенетокомпроцесуирањаиграногфилма.Ова
активностсеодвијауконтекстукојиникаданеможебитиу
потпуностиобјашњен,јерсуиндивидуалневаријацијепре
вишебројнедабисесвеузелеуобзир,алимиипакможемо
даистражимоосновнеодликеактивностикојасеодвијаоко
ситуационихмодела.

Један од закључака у радуЏонсонЛерда потврђује да су
премисекојеводедосамоједногмоделазначајнолакшене
гоонекојенудеизборизмеђувишемодела.Овдесмопрвен
ственозаинтересованизафилмовекојинудедваиливише
ситуационихмоделаодкојихгледалацтребадаизабереонај
одговарајућиконтекстукојигаокружује.Овденемамодо
вољнопросторадабисмопредставилидовољанбројприме
ракојиподразумевајупоређењедваразличитаситуациона



124

САША МИЛИЋ

моделаикојиувлачегледаоцаупроцесредефинисањапо
стојећегситуационогмоделауједандругачији.Описаћемо
самоситуацијукојасетичевизуелнихгегова.НоелКарол
(NoëlCarroll) дефинише визуелни гег као „форму визуел
ногхумораукојој се задовољство генеришеигромалтер
нативнихинтерпретација које пројектује сликаили серија
слика”.18Нашаанализавизуелнихгеговапоказујетачноово:
гледаоци су „приморани” да примете противречне приме
реситуационихмоделаидаодлучекојесматрајуодговара
јућим у контексту у ком та одлука настаје.Цео процес је
олакшанчињеницомдагледаоцисамиимајутенденцијуда
активнотражеконтрапримередабиуспоставиливалидност
почетногменталногмоделакојисуконструисали.Какосу
ондаониизненађеникадасусуоченисаконтрадикторним
примеримакојеимнудивизуелнигег?Прво,онисудели
мично уљуљкани претходнимнаративом у ком се објекти
понашају према њиховим очекивањима, формираним на
основуњиховеспособностидаразумејукакосеобјектипо
нашајууреалности.Друго,филмсканарацијаактивнопро
мовишетранспарентносткрозтокакоседијегетичкиобјек
ти понашају изван рефлексивнихмомената сукоба између
две контрадикторне претпоставке, које су противпримери
највишегранга.

Оноштосечинипосебно занимљивим једавизуелни гег
садржидуплирање ситуационихмоделана „једну” скупи
нуобјеката.Једнаоднајважнијиходликакласичненараци
је је даонапроизводи експланаторнокохерентаннаратив,
аливизуелнигеговипредстављајузначајнупрепрекуглаткој
имплементацијижељенекохеренције.Наравно,већинави
зуелнихгеговаунемојкомедијисукратки,такодаексплана
торнакохерентностможебитибрзопоновоуспостављена.
Али, док трају, онимогу захтевати од гледаоца пуну кон
центрацију,докпролазикрозпроцеспоновногразмештања
дијегетскихобјеката,илиуспостављања(привремене)нове
хијерархијетихистихобјеката.Немакомедијајекористила
специфичнеформевизуелнихгеговаодсвојихранихдана.
На другомместу смо детаљно разматралињихов развој у
ранимфилмоваБастераКитона(BusterKeaton)којејеонна
правиокадасеприкључиоФетијуАрбаклу(FattyArbuckle),
којијебиоглавназвездауњиховомдуету(илибољерећи
трију).19НамногоначинаКитоновикраткиидугометражни
филмови,којисунасталикадсеосамосталио,успевајуда

18Carroll,N.NotesontheSightGag,in:Comedy/Cinema/Theory,ed.Horton,
A.(1991)BerkeleyandLosAngeles:UniversityofCaliforniaPress,p.26.

19Milić,S.(2012)TheRoleofObjectsandSituationModelsinFilmTranspa
rency,Arche17,NoviSad:Filozofskifakultet,Odsekzafilozofiju.
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сачувајунаративнуструктурукојамујеомогућиладаукљу
чивећибројвизуелнихгегова,којисумоглибити,уочима
великихстудија,којисупотпуноконтролисалињеговефил
мове,виђеникаопрепрека.

Каоштосмопоменули,визуелнигеговинудедванекомпа
тибилнаобјашњења, тако„користећи” гледаочевууцртану
склоност да тражи противпримере у дедуктивном закљу
чивању.Онизаправотерајугледаоцадаупотребисвоједе
дуктивне способности да би уклонио препреке у његовој
потрази за истинитим објашњењем ситуација које садрже
лажнепретпоставке.Тако,можемотврдитидаонизаправо
подстичу гледаоца на додатни напор док гледа наративни
филм.Препознавањеобјектапретпостављаактивностком
плекснијунегошто се заперцепцију у ужемсмислуречи
генерално сматра. Једна од основних особина које одмах
повезујугледаоцаиобјектјеодноскојисвестзаузимапре
маобјектима,идијегетскомсветукојиих„садржи”.Пошто
дајемологичкупримарнупозицијуматеријалнимобјектима
иличностимауразумевањусветаукомживимо,видећемо
какоизгледазависностодситуационихмоделаунекимод
Китоновихфилмованаправљенихтоком1920ихгодина.

Ураномнемомфилму,филмовиБрајтонскешколепоказу
јуживоинтересовање за процеспрепознавањаи чакпре
препознавања, од Бакиног увеличавајућег стакла (Grand
ma’sReadingGlass,Г.А.Смит, [G.A.Smith],1900)иКао
штојевиђенокрозтелескоп(AsSeenThroughaTelescope,Г.
А.Смит,1900)доНесрећногслучајаМериЏејн(MaryJane’s
Mishap,Г.А.Смит,1903).Касније,визуелнигеговиунемој
комедијисеразвијајууформууформи,посвећенимашто
витојигриизмеђуконцепатаињиховематеријалнеоснове.
Упринципу,ЧаплиновиКитоноврад се сматрањиховим
најбогатијимизвором.Каоштојеслучајсамногимдругим
елементиманемекомедије,улогуЧаплинанетребапотце
нитикадатражимоодлучујућеутицајеуразвојувизуелних
гегова, алипостојемногидругипримери, којиупућујуна
дубокоурезанунаклоносткраткихнемихкомедијакаовом
обликухумора.

У својим каснијим филмовима Китон се често играо са
просторномдубиномсавеликимкреативнимжаром,мада
понекадсасумњивимконотацијама.УБледоликом(ThePa
leface,БастерКитониЕдиКлајн [EddieCline], 1921)коњ
икоњаникседелеудвоје.Бастерзајашекоња,који једе
лимичносакривенжбуњем.Мизансцентребаданеизбежно
спојидваодвојенаобјекта,људскотелоикоњаиодведегле
даоца према знаном одредишту, зајаханом, заустављеном,
или коњу у покрету. Гледаочев ситуациони модел је јако
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условљенвестернима,којисубилипопуларниутовреме.
Завршетактаквогкадраможебитидвострук,зајаханикоњ
можедаостанестационаран,илијахачикоњмогудаодјашу
изкадра.Али,симултаноприсуствообарешењајелогички
немогуће,каоштојенемогућезајахачадабудеодвојенод
коња,када јегледалацвећвидеодага језајахао.КадаБа
стерседненалеђакоња,животињапочнедасекреће,али
докнапуштакадарпостајеочигледнодапостојезаправодва
коњаи да јеБастер уствари скочиона другуживотињу, а
ненаонунакојисугледаоцимислили,иупогрешномсме
рутакође,гледајућиуправцукоњскогрепа.Туједвострука
грешка,алинеидентична.ИгледалациБастерсузаменили
једногкоњадругим,алињиховетачкегледиштасуморале
битиразличитезбогочигледноразличитихусловаперцеп
ције. Наизглед једноставан трик, али разлагање јединства
коњаниккоњудвапоказуједокојемереједијегетскисвет
условљенобјектимакојесадржи.Уовомслучајуфункцио
налноивизуелнојединствообјектаусредњемкадрусрав
њујупростор,докдублирањекоњакојеследидоносичуде
санефектдуплирањаконцепта,којијебиочврстоповезан
својим просторним и временским координатама у оквиру
дијегетскогпростора.20Истовремено,откривасекакојетан
калинијакојараздвајатачкугледишталикаигледаоцаида
границесопствамогупостативрлоеластичнеипорознето
комгледањаиграногфилма.

УНашој гостољубивости (Our Hospitality, Бастер Китон
иЏонБлајстон [JohnBlystone], 1923) оригинална постав
каизБледоликог,којајекомбиновалакоњаиистраживање
дубинепростора,употпуњенајепреодевањем:Бастеруоде
ћижене,снимљенотпозади,преображавасеукоњакадатај
створоткријесвојеправедимензије.Овајгегупоређуједва
визуелна гега, једандобропознатодуплирањеизмеђуму
шкарцаижене,докдругиповезујеконцептеженеикоња.
Објектдизајниранзаовуприликујечудна,инверзнавари
јанта кентаура, саљудским теломиживотињском главом.
Конотацијскамрежа је овдеочигледно гушћанегораније,
алијошувекизгледадајеКитоновглавнипоривбиодапре
зачудигледаоцасвојомспособношћудаманипулишедено
тативнозначењскопоље,негодаразвијегегкојибислужио
некимапстрактнијимконотационимсврхама.

20Сличанефекатјечестокоришћенуфилмузаразличитедуховеинат
природнеобјектекојинастајуизвећуспостављеногобјекта,углавном
људскогтела.Ипак,туодсуствопотпуногпросторногпрераспоредаге
неришедругачијиодговор.Овонаглашавамеруукојојјеинтерпретаци
јасвакогпосебногкадрарезултатњеговогуклапањауинтерпретативно
пољегледаочевесвести,уврломалимсегментима,барусвојојосновној
просторнојоријентацији.
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Важност гледаочеве оријентације у простору је једна од
главних тачкиинтереса визуелних гегова уфилму.Она је
конститутивниелементдијегетскогсветакојигледалацкре
ира, иако не мора бити, и генерално у филмској фикцији
онаније,фокуснаративногинтереса.Каонеопходануслов,
оназахтеваодгледаоцабрзоиодговарајућепроцесуирање,
могућуинтеграцијууопштупросторнудијегетичкушему
иуспостављањеосновнихпредусловазапроцесуирањена
ративнејединицеуњеномтоку.Каотаква,онајеусловsine
quanonдијегетскогсветаизначајандеогледаочевихнапора
јепосвећенуспостављањуиодржавањупросторнихусло
ва.Можеморећидадокоријентацијаупросторуиграва
жнуулогуупрепознавању,онајетакођеуглавномневољна
активност.Упринципуактивностикојесетичудијегетског
светасумешавинавољнихиневољнихактивности,којеје
тешкораздвојити.Онеседопуњујуи,акојењиховопшти
циљодржањеодносаизмеђугледаоцаидијегетскогсвета,
тачнозаштоикакоонеоперишујетежеобјаснити.Чак,иа
косвест„држистрану”вољнимактивностимаиочекујене
кеневољнереакције,кадасенеочекиваненевољнереакције
десе,поготовоонекојепредстављајубазузамноштвоком
плекснијихегзистенцијалнихактивностисвести,дешавасе
дестабилизујућиизазов.Дакле,неуспехпрепознавањауКи
тоновимгеговимајакоподриванаратив,штосеможедесити
чакикадасегегналазинасамомпочеткуфилма.

Коликојеволеодасеиграпростором,Китонјетакођерадо
ствараогеговекојисуупотребљаваливременскерелације.
Трајање објеката у времену и наративни кодови, који ово
регулишу су центарњеговог интереса уЧамцу (TheBoat,
БастерКитониЕдиКлајн,1921),доксеуСедамприлика
(SevenChances,БастерКитон,1925)видиодличанпример
његове домишљатости у овом домену. На почеткуСедам
прилика,Бастер,добростојећинежења,напуштакућудаби
запросиосвојувољену.Улазиуаутомобил;путпочиње,док
јесценаочигледнонасвомкрају.Претапањепочињепрене
гоштосеаутомобилпомерио,означавајућизагледаоцада
ћеочигледнобититранспортованкрозвремеипросторна
местоидућесцене.Алиневероватноседогађа;ауто„остаје”
гдејеибио,доксесетингмењаулокацијуследећеакције.
Очигледно,упитањујетрик,алиипакизгледакаодасени
једесилоништавишеодсамогпретапања.Овогпута,уме
стодубинепростораимизансцена,монтажа, као једнаод
основних регулаторних техника заманипулацију наратив
ногпростораивремена,заузимацентарсцене.

Рез,токомилиизмеђусцена,нијерезуегзистенцијидије
гетскогобјекта.Објектјеилисамопривременоостављенпо
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страни,илисепостојањеодговарајућегконцептанаставља
безпрекида,честосапојачаниминтензитетом.Грифит(D.
W.Griffith)јемеђупрвимаоткриоово,требасамопогледати
почетакпљачкеуДевојциињеномповерењу(GirlandHer
Trust,Д.В.Грифит,1912)дабисетовидело.Ејзенштејни
другиаутори1920ихсуразвилиовајпотенцијалдомакси
мумаунемомфилму.РежућисасредњегпланаГрејс(Еле
норБордман,EleanorBoardman)нањенкрупниплантоком
пљачкенеперципирасекаопрекид,већкаоинтензифика
цијаемотивнеснагеконцепта.Формаовогинтензитета,ако
семожетакорећи,наизвестанначинодговаранаративној
улозиобјектаирегулисанајенаративнимкодовима.

УСедамприлика,каоубилокомдругомфилму,претапање
требаочигледнодаснизиинтензитетсакојимобјектпосто
јиуконцептуалномпољу;генерално,тојепривремениод
морпренегоштосеакцијанастави,честосаистимобјектом
каоцентромнаративногтока.Онотакођеозначавапроток
времена,такодабисмомоглидакажемодапротоквремена
одговара релаксацији тачке гледишта, потпомогнутој чул
нимутисцима.УКитоновом гегунештодруго се дешава,
аутомобилнепролазикрозоваквупутању,остајеприсутан
саистоветниминтензитетом,задржавајућиистекоординате
укадру.Чакиједноставанрез,којибипокушаодапонесе
теретвременакојејепрошло,представљаобипотешкоћеза
гледаоцау1920им.Али,барбизадржаоиступроцедуруза
свеобјектемизансцена.Насупроттоме,Седамприликараз
двајаобјектеуразличитекатегорије,одкојихнекипролазе
кроз„регуларни”процесодговарајућипретапању,докауто
мобилсаКитономзаволаномзадржаванепромењенопри
суство.Резултатјепроменабезпромене.Преднамајевизу
елнигег,укомсеаутомобилпомерио,аиније,јерњегово
присуствокрозпретапањенијеизбледело;иукомјеврeме
наодговарајућиначинпрошло,аиније.Овомождаизгледа
банално,алитребаприметитидаконцeптобјектаочиглед
ноодржавасталнувезу,информациониканалпроменљивог
интензитетаиособина,сапросторнимитемпоралнимпара
метримакадраипроменаизмеђукадрова.Способностауто
радаискористиовепотенцијалезаједносаспособностима
гледаоцадапротумачимогућепорукезаједночинеизражај
нуосновумедија.Питањекакогледаоциразумејупорукује
круцијално.Напрвомместу,каколоцирајупорукууфилму?
Овајпроцесникаднепочињеоднуле,тојесигурно,ато
комгледањанесамодасесталноослањанауспостављено
концептуалнопоље,већјестрогоњимеиусловљено,иако
умногоиндивидуалнихиликолективнихваријација.Ауто
мобилуКитоновомгегукршинекеосновнелогичкезако
не,илинаративнекодовеуспостављенезафункционисање
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филмскекомуникације.Овикодови,чакикадасуповезани
саобјектомзакојигледалацсам,илипреколикакаопосред
ника,имамалоегзистенцијалногинтересаикада,каоовде,
ониделујуутренуткусмањењанаративнетензије,јошувек
играјукруцијалнуулогуузаштитииодржањугледаочевог
идентитета.Чудназаводљивостовоггегапотичеизчињени
цедапостављаупоредообичнесвакодневнедогађаје,нај
обичнијумогућуелипсуибенигнуприродугегасанеаде
кватношћукојупроизводи.21

Али,кадасмоближепогледалинекеодКитоновихгегова,
упитајмосе:далиизаштопубликаразумевизуелнегегове
каогрешке?Јасноје,гледаоциимајуправо,кадасусуоче
нисапроцесомпогрешногпрепознавања,даосећајудаих
јенекопреварио,онајкојенаправиофилм,нарација,филм
сам.Оваврстареакцијеможедапомогнесуочавањусаиз
ненадном,усвакомслучајустресном,неочекиваномдеста
билизацијомњиховетачкегледишта.Исходможебитидво
струк,онможедаподријетранспарентнумоћдијегезеако
гледаоциодреагујуса„тојесвеионакофикција”,илиможе
дапојачаодносгледалацапремадијегетскомсвету,примо
равајући их да промисле премисе на основу којих су на
правилипретпоставкеоњему.Тако,транспарентностможе
битиослабљенаилипојачана,зависноодстановиштакоје
гледаоцизаузму.Аргументизабилокојиодовадвапутасу
доступни:рефлексивностгегауказујенањеговуартифици
јелност,докпоновноуспостављањетранспарентностиути
шавасумње.Удругомслучају,чакиакозаузмустановиште
дајегегтрик,гледаоциганећеприхватитисанегодовањем.
Али,којабимоглабитикористодтога?Иакоодговорније
очигледан, „кривац” за неадекватне закључке је, колико и
онајкојенаправиофилм,исамгледалац,затоштојеизву
каопогрешанзакључакостањустварииздоступнихчул
нихутисака.Можда је гледаочевареакцијабилауглавном
невољна, али, док их то не чини мање одговорним, то је
лекцијавреднапажње.Начиннакојићегледаоциреаговати
навизуелнигегнеможеселакопредвидети,ањиховоднос
преманепредвиђенојпроменитачкегледиштачиниконсти
тутивнидеоуобичајенетачкегледишта.

РазматрајућиразликуизмеђусигурностиизнањаОстинка
жеда„јасамсигуран”(Iamsure)и„јасамуверен”(Iam
certain)функционишукао„описисубјективнихменталних

21ТехниканеопходнадабисеизвеоовајгегуСедамприликаразвијенаје
раније,уШерлоку јуниору (Sherlock,Jr.БастерКитон,1924).Китони
његовкамермансутачномаркиралипозицијуглавнихобјекатауодносу
накамеруузпомоћгеометарскеопремеиондакористилитамерењаза
постављањедругогсетаобјеката.
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иликогнитивнихстањаилиодноса,илинезнамшта”док
„јазнам(Iknow)нијето,илибарнесамото”.Касније,као
главнуекспланаторнуснагууразматрањукако„знам”функ
ционишеуговору,Остинкористипоређењеизмеђу„обећа
вам”и„знам”,којепоњемуиграјуфункцијекоје семогу
упоредити у друштвеној комуникацији. Поменута разми
шљања развила су се око питања непогрешивости знања.
Ако тврдимдамогу знати сада, а касније се ипак докаже
дасампогрешио,ондаможемоговоритиотомедаможемо
разумљивокориститиреч„знам”усвакодневномговору.С
другестране,аконемогупогрешитиакознам,ондаимавр
ломалотогазаштамогутврдитидатознам.Остинзаговара
овопрво,штозахтеваодњегадауверљивообјасниспеци
фичностзнања.Онјеналазиуњеговојдруштвенојупотре
би,уњеговојпреносивостииауторитетукојипроизводикао
обећање.

Сдругестране,онуглавномнегирадапостојиспецифични
когнитивнисадржајизраза„јазнам”којибигаучиниодру
гачијимод„јасамапсолутносигуран”,иако,каоштосмо
видели, нежели да разматра когнитивни статус „ја знам”
даљеодврлоопште,већпоменутепримедбе.Акосецела
специфичност знања садржи у овој посебној друштвеној
употреби,какобисмомоглидаобјаснимоизразекаоштосу
„мизнамо”или„мисвизнамо”,којеизгледакаодаимајуне
кедругефункцијеизван,удаљенеодобећања?И,ако„знам”
треба да пренесе ауторитет за разне тврдње, да ли бисмо
уопштемоглидаговоримоо„знању”,анесамоо„знати”?

Када бисмо хтели да стриктно применимо Остинов опис
знањаурелацијипремаигранимфилмовима,нашлибисмо
дајерелевантануодносунадијегетскисветфилмскенара
ције.Иако ту нема тврдњиизговорених од стране гледао
ца,онесуњемуизговорене.22Али,овобизначиловраћање
ауторитетаиизвора знања,којесетичедијегетскогсвета,
назаднанарацију,и,акобисможелелидапоставимосве
сниентитеткаонеопходнипредусловтаквогзнања,нана
ратора.Ипак,акоостанемокодгледаоцаиопишемоњегов
односпремадијегетскомсветукаознање,моглибисмода
закључимодаоваврстапосвећеностииучествовања,коју
гледалацосећауовомслучајуизмеђуњегаи„одговарају
ћег” објекта знања, може бити упоређена са оном која се
тичесветаукомонживи.Овонасвраћанаспецифичност

22Изјавекојеизговарајуликовиинараторичинесамодеозакључакакоје
изводигледалац.Изговоренереченицемоглебисесматратизатврдње,
којепреносеауторитетзнања,докњиховаповезаностсадругимформа
ма„изјава”,којетакођедајуинформацијеодијегетскомсвету,показује
данемафункционалнеразликемеђуњима.
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знања,којасеконсеквентнонеможенаћисамоудруштве
нојупотребиовогатермина,докипакјошувекможемода
нађемоњеговусличностсаобећањем.Моглибисмодауње
мувидимопосвећеностдасереагујеуспецифичнимокол
ностима,илинивосигурностикојибибиодовољангледао
цудасеобавеже(да„обећање”),акобисетаквеоколности
појавиле.Уфикцији се то никад не дешава, наравно, али
тонијепрепрека.Каоштосеможепретпоставити,гледаоци
имајуразличитесклоностидареагујуусличнимоколности
ма,ализанасједовољнодаонисматрајуусловестворене
припостојањудијегетскогсветакаоситуацијукојаомогу
ћавањихово одговарајуће понашање, које би се материја
лизовалокадбидијегетичкисветбиостваран.Овајаспект
знањапројектованпремаиод свестиможе сепосматрати
каоодговарајућипремањенојрелацијинаспољнисвет,који
укључујеснагуобећања.Когнитивнаманифестацијасвета
такостојиизмеђуљудскејединке(илигледаоца)идруштва
икруцијалноутиченањиховуинтеракцију,сведоктаједин
казадржаваминималнумогућностпредвиђањаиконтроле
наддогађајима.

Наравно,свестдапосматрајуфикцијубитномењареакци
југледалацаупоређењусаонимштабиурадиликадбисе
срелисатаквомситуацијомуреалности.Збогтогасуобјек
тидијегетскогсветаусуштиниестетичкиобјекти.Њихова
атрактивност, ипак, не потиче углавном од тога што иза
зивајуреакцијудругачијунегоустварности,већзбогтога
штосуслични,илиупоредивисањом,иакоможедасевиди
какореакцијаслична„бекствуодреалности”можебитиба
зирана на сличним премисама.Поред тога, неке од могу
ћихреакцијасувишеодговарајућенегонекедруге,задру
штвеноусловљенеоколностифилмскеперцепције,којесе
мењајусвременом.Дапоновимо,гледаоциимајусклоност
дареагујунаразличитеначинеуодносунасличнеобјектеу
стварности,алисеонитакођеразликујууњиховомпристу
пуодговарајућимфеноменима(акосмоустањудаихизо
лујемоиидентификујемо)кадсусуочениса„истим”кроз
медијумфилма.Спремност заинтерпретацијуиделовање
уреалностиизгледаимајуврлоблизак,комплексаноднос
сатачкомгледиштагледаоцауфилму.Конфузијагледаоца
уразликовањуизмеђуфилмаиреалностијепрактичноис
кључена, али конфузна реакција према приказаним или
објектима са којима се срећуизгледа неизбежна.Овим се
овде нећемо даље бавити, циљ нам је био да укажемо на
условеукојимасугледаоциприморанидазаузмутачкугле
диштадабисачувалисвојинтегритет.
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Обећање(ре)акцијејетакођеобећањенаконзистентносту
понашању, које захтева издржљивост и јако придржавање
правилауусловимафилмскоггледања,када,упоређењуса
ситуацијомуреалности,постојипотпуннедостатакпосле
дица.Овоможебитии јесте коришћеноод стране свести
уњенукорист.Алиовоне требавидетикаопроблем, све
доксугледаоциспособнидаузмууобзирпоследицепози
цијекојузаузимајууодносунадогађајекојепроживљава
ју.Једнаоднајважнијихпоследицајеутицајнахабитуалну
(уобичајену)тачкугледишта.Последицеприхватањаспеци
фичне,текућетачкегледиштанемогуникадаупотпуности
битипредвиђенеимеђусобнопреплитањеизмеђуфилмске
(дијегетске)тачкегледиштаихипотетичнетачкегледишта,
текућеилихабитуалне,то јестсклоностидасе(ре)агујеу
стварности,дајуврхунскуморалнувредностуметности,и
филмупосебно.Невољниаспектиовогпроцесачинеком
плетну контролу над тачком гледишта илузорном, без об
зираколикоможебити(не)пожељна.Ипак,променеупро
сторној оријентацији, које постану неопходне у гегу који
смоописали,протресајуосновенакојимагледаоцибазирају
свој идентитет, док захтевају јаснуи неодложну реакцију.
Тојекаодајетепихизвученисподњиховихногуидијегет
скисветпрестаједабудедомњиховесвести.Успостављени
концептиубрзанонестајуиноватеоријатребадабудеиз
грађенадабисезадовољилиизненада„напуштени”чулни
подаци.Последицаовога је да ако знам,могупогрешити,
што није увек лако искуство: нова денотативна мрежа, и
конотативнислојевикојиследетребаданикнунаруинама
светакојијенестао.
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Abstract

Inthispaperwedealwiththeproblemofhowviewersinterpretfeature
films. In elaborating the nature of human knowledge of the outside
world,we used the P. F. Strawson’s ideas about the primary logical
positionofmaterial bodies andpersons.Our startingposition is that
in understanding film fiction, viewers build a diegeticworld,whose
perception carries strong correlation with how the humans perceive
reality. This gave us an opportunity to understand the relationship
betweensituationmodelsthatareusedtocategorizethemultiplicityof
objectsonthefilmscreen,orthebasicparticularsasStrawsonnamed
them.Ourgoalhere is toaccountforsuddenshifts infilmnarration,
whichoftenforceviewerstoradicallyreorganizetheirspatialtemporal
grid,andtheobjectsitcomprises.Wewanttoexplainhowthechange
ofpositionandfunctionofoneobject,oraseriesofspatiallyorcausally
connected objects are sufficient to cause a momentary wholesome
change of the situation model, and consequently the perspective
throughwhich spectatorsorganize the conceptualfield related to the
filmnarration theyare facing.Recognizingsightgagsasparticularly
complexnarrativefigure,thepaperdescribesthedoublingofsituation
models by viewers interpreting specific sight gags.A result of this
doubling is the incongruity registeredby theviewer,who thusgains
an analytical insight into the structure and functioning of individual
situationmodels.Toachievethisweanalyzedseveralsegmentsoffilms

madebyBusterKeatoninthe1920s.

Keywords:consciousness,knowledge,fiction,situationmodel,Buster
Keaton


