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ПРЕВАЗИЛАЖЕ ЊЕ ФИЛ МА:  
ПРЕ ПИ СКА СТО ЈА НО ВИЋ-

ТУР КО ВИЋ
Сажетак:Овајраданализираједнуодважнијихдискусијајугосло
венскетеоријефилма,којусуводилиДушанСтојановићиХрвоје
Турковић, кључне личности београдске и загребачке филмологи
је.Радимазациљдасагледанекатеоријскапитањапокренута
токомдискусије,какоусинхронијскомконтексту(периодууспо
насемиотикесрединомседамдесетихгодина20.века),такоиу
савременомтеоријскомокружењу,нарочитопутемуспоредбеса
сличнимпроблемимакоји суод срединедеведесетихрешавани у
покрету„посттеорије”илиукогнитивистичкомприступуфил
му.ИакосеодбацујуТурковићевепримедбеоСтојановићевојне
утемељеној еклектичности, у раду се критикујуСтојановићеве
тезеофилмукаојезику,теидејадвострукеартикулацијеуфилму.
Читава дискусија посматра се као југословенски допринос кри
тичкомприступу„ВеликојТеорији”пре„посттеоретичара”.

Кључне речи: Душан Стојановић, Хрвоје Турковић, филм као
превазилажење језика, двострука артикулација, југословенска
семиотика

Када се данас чита, теорија филма Душана Стојановића,
у осцилирању између структурализма и феноменологије,
чини се најубедљивијом док опрезно покушава да изведе
неки општи закључак полазећи од конкретних филмских
феномена,анајслабијомкада,ужељидауобличи„Велику
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Теорију”1, без уверљивих аргуменатапреузима структура
листичкеисемиолошкеформуле,утовремеактуелне,по
кушавајућидаихприлагодисопственимтезама.Таквате
оријска комбинација је, током1970ихнарочито, покрета
лабројнаполитичкапитања;међутим,данассечинидасу
развојтеоријефилмаиисторијаполемикаунутарњеипак
дализаправооцениДадлиЕндруа (DadleyAndrew),датој
половиномседамдесетих:

„Билодасемиотикаостанеоруђегруперадикалнихкрити
чара културе било да падне у руке критичара свих убеђе
ња,њенинајогорченијинепријатељиувекћепотицатинеод
онихкоји јојсесупротстављајунаполитичкомпољу,него
одонихкојисматрајудајесувишеапстрактна,сувишеуда
љенаодживеструктурефилмовакојеобрађује.”2

ТеоријаДушанаСтојановићапрошлајекрозпроцесудаља
вања од „живе структурефилмова” зарад проширивања у
апстрактну грађевину,што је нањеним зидовима остави
лонекевиднепукотине.Поредидеједасеуметничканад
градњауфилмунужновезујезаилузионистичку„природу
филмског призора”, две су концепције нарочито значајне:
(1) кодираност филмског система по угледу на двоструку
артикулацијујезика,и(2)објашњењеначинанакојигледа
лацдоживљава„највишиспрат”значења(чакбисмомогли
рећии„денотацијукадра”).Некапитањаувезиспробле
мимаовихконцепцијапостављена суупреписциДушана
СтојановићаиХрвојаТурковића,објављеној1976.годинеу
часописуФилмскесвеске.Уовомрадуимамонамерудату
препискупредставимоиоживимонекетеоријскепоставке
којесууњојразматране.

Контекст

Наконштоје,током1950их,углавномписаофилмскукри
тикуиобављаоправнепословеуразнимфилмскиминсти
туцијама,ДушанСтојановићпочеоједасеозбиљно,систе
матскибавитеоријомфилматоком1960их,пишућиоте
мамапопут„филмаистине”,онтологијефилмскогпризора,
антифилма, преводећи есеје и књиге важних теоретичара,

1 Заширеобјашњењетермина„ВеликаТеорија”,каоназивазаскупводе
ћихинтерпретативнихмоделауфилмологијидругеполовине20.века,
ослоњенихуглавномнаалтисеровскимарксизам,лакановскупсихоана
лизуисосировскулингвистику,види:Bordwell,D.ContemporaryFilm
StudiesandtheVicissitudesofGrandTheory,in:PostTheory.Reconstruc
tingFilmStudies,eds.Bordwell,D.andCarroll,N.(1996),Madison:Uni
versityofWisconsinPress,p.336.

2 Ендру,Д. (1980)Главнефилмскетеорије,превод:Каћура,Б.Београд:
Институтзафилм,стр.163
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попутРудолфаАрнхајма (Arnheim)иСергејаЕјзенштeјна
(Эйзенштейн), да би та активност добила институционал
ну подршку 1963. године, оснивањем Катедре за теорију
иисторијунабеоградскојАкадемијизапозориште,филм,
радиои телевизију, где јеДушанСтојановићпредаваоте
оријуфилма,иоснивањемчасописаФилмскесвеске1968.
године (у издањуИнститута зафилм), који јеСтојановић
уређивао.3Оваплоднакултурнаактивностуклапасеуслику
културешездесетихгодина20.векаусоцијалистичкогЈуго
славији,јерсуоне,какопишеисторичаркаРадинаВучетић,
преузимајући оцену Павла Левија, „донеле праву бујицу
креативности”:

„Токомовогпериода,Југославијаједоживеланајвишиниво
филмскепроизводњеиувоза,ДушанВукотићје1962.годи
недобиоОскаразаанимиранифилмСурогат,анајвећиус
песипостигнутисусигранимфилмом.Овораздобљеобе
лежили су креативност и експериментисање заговорника
‘новогфилма’.(...)Појавиосевеликибројфилмовамладих
ауторакојисупробијалидотадареткооспораванеоквире
државносоцијалистичкихвредности,налазећинадахнућеу
модернимсветскимкинематографијама,пресвегауитали
јанскомнеореализму,францускомновомталасуипољској
‘црнојсерији’.”4

Употребивши, у закључку о процесима американизације
популарнекултуреуовомпериоду,фигуруЈануса,Радина
ВучетићизносидвесликетадашњеЈугославије,којеегзи
стирајунапоредо–ружичасту,американизовану,нетипичну
слику„заземљускомунистичкимсистемом”,иконфликт
ну,црнусликуунутарпартијскихтензија,економскогналич
ја,сукобасацензуром...Утојдвојакости,узсвуопрезност
историчарке,ипаксеможеформиратислика1960ихкаопе
риодадемократичности,укојемсеуметностразвијалауну
тарконфликтнихдруштвенихпроцеса,алиукојојнесамо
штојепостојаопросторзадијалог,„чакиугласилуПарти
је“5,већјевисокимодернизамууметностиживеоускладу
саструктурамавласти,којесуганереткоиздушнопотпома
гале,штофинансијски,штооснивањеминституцијапопут

3 Видибелешкуоауторуу:Стојановић,Д.(2011)Магијафилма(Чланци,
критике,огледи),YUfilmdanas100/101,Београд:3Д+,Ниш:НКЦиби
блиографијуу:Стојановић,Д.(1984)Филмкаопревазилажењејезика,
Београд:Заводзауџбеникеинаставнасредства,Институтзафилм,Уни
верзитетуметности.

4 Вучетић,Р.(2011)Кокаколасоцијализам,Београд:Службенигласник,
стр.146147;Леви,П.(2009)РаспадЈугославијенафилму,Београд:XX
век

5 Вучетић,Р.нав.дело,стр.158.
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Музеја савремене уметности.Тако, башу вези са сликар
ством(штоувеликојмериважиизафилм),РадинаВучетић
закључује:„Токомшездесетихгодинауметноствисокогмо
дернизмаиапстрактносликарствоупотпуности[су]поста
лидеокултурнеиполитичкематрицејугословенскогтипа
социјализма”.6

ТеоријскокритичкаделатностДушанаСтојановићауовом
периоду такође јепроизводпоменутог контекста–на јед
ној страни као одбрана „високог” или „касног” филмског
модернизма у Југославији и свету, а на другој као рад на
легитимацији теорије филма у институционалном смислу,
утемељењемфакултетске наставе историје и теоријефил
ма (и, дакако,историјетеорије).У том смислу,могло би
серећидасуинекекључнеСтојановићевезамислипроиз
ашлеуправоизоведвестранепроцесакојизапочињетоком
1960их,дакле,изтежњеканаучностифилмологије,каои
изапологијештојугословенскогновогфилма,штокасних
модерниста попут Антонионија (Michelangelo Antonioni),
Фелинија(FedericoFellini),Бергмана(IngmarBergman),Го
дара(JeanLucGodard),иналажењаразлогазањиховевисо
кеуметничкедомете.7

ИзмеђутадваконтекстуалнаодређењанастајуглавнеСто
јановићевеидеје:одтврдњедајекреирањефилмскогпризо
ракојије„корелатафилмскестварности”суштинскаодлика
филма каомедијума, која лежи у основињеговог „илузи
онизма”8, те дафилмпутем специфичне структуреиде ка
„превазилажењу језика”, преко идеје о филму као „лого
морфномсимболу”саодликамаслободеиотворености(ка
кокодствараоца,такоикодгледаоца,штосеможепрати
ти у надградњи „денотације”, у формирању конотативног
„спрата”),сведоидејеоразвојутеоријефилмаодкласичне
домодернетеорије,тедоконачногопредељењазанарочиту
верзијусемиологијефилма,укојојсеглавнирадсастојиод
анализеначинанакојииконичкифилмски„знак”долазиу
додирсагледаочевомсвешћу,чимесепледиразапокушај
спајањаструктурализмаифеноменологије.

Основнеидеје

ИсамСтојановићнасличанначинвидеојетоксвојефилмске
мисли.Упредговоруза„Антологијујугословенскетеорије

6 Исто,стр.234.
7 Види:Стојановић,Д.(2011)Магијафилма(Чланци,критике,огледи),
YUFilmDanas100/101,Београд:3Д+,Ниш:НКЦ,стр.142.

8 ЈеднопотпоглављеуСтојановићевојкњизиФилмкаопревазилажење
језиканосиназив„Природафилмскогилузионизма”.
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филма”признаје да је, у ранојфази,подутицајемСлавка
Воркапића,разумеофилмкао„оркестрацијупокрета”,али
дајепотомпрешаонаБазенову(AndréBazin)странуипо
шаоодњегове онтологијефилмскогпризора, паралелно с
којом јеразвијао„апологију југословенског ‘новогфилма’
као‘глобалногсимбола’”.9Средишњаидеја„превазилаже
њајезика”,поречимасамогСтојановића,значидафилмкао
целина прелази из „језичког склопа” у симболичко једин
ствокојеје,уствари,настало„превазилажењемсвојенео
дољиве,алиникадапотпуноостварене,никададостигнуте
носталгијеза језиком”.10Такво„уцелињење“,тврдиСтоја
новић,значида,„уравниегзегезе”,изструктуралистичког
регистра (анализефилмскихкодова)прелазимоуфеноме
нолошки регистар (анализу гледаочевог свесног, што код
Стојановићазначи:рационалногиемотивног,доживљаја),а
дафилмскисистемпостајелогос,јединствензасвакифилм,
али„којипоричемогућностјезичкеанализе”инапростосе
доживљавакао„смисаонасимболичкагромадау‘милости
перцепције’(поузорунаDufrennea)”.11

Полажућинадеудијалектику,Стојановић,којииуонтоло
гијифилмскогпризораполазиодидеједвојакости,његове
реалистичкеитехничкестране(јединствадвојакости),овом
идејомјединствауспостављањаипревазилажењаструкту
ре,превазилажењајезикаали„носталгијезајезиком”,очито
покушава да сачуванаучност структуралистичке анализе,
али отвореност филмског дела, које гледаоцу омогућава
слободуконотативногдоживљајаитумачења.Кадасетако
поставествари,чинисекакосунарочитосклонидапрева
зиђујезикидоспејудо„највишегспрата”управокасномо
дернистички филмови, они који показују јединство какво
показује иСтојановићева теорија, дакле, филмови који се
формирајуизмеђукласичногфабуларногстилаиновихтен
денција,измеђуверности„фотографскофонографскомреа
лизму”медијумаи„уметничкестилизације”,итоусвести
гледаоца спремног и способног да доспе до конотативног
„спрата”,до„дубинскихструктуразначења”.

Методолошкапитања

Кадаје,упредговорудругомиздањукњигеФилмкаопре
вазилажењејезика,разматраосвојеидејенакондесетакго
дина,Стојановићим јеуначелуостаоверанисвеоихна
четириосновнапостулата:

9 Стојановић,Д.(2011),нав.дело,стр.283.
10Исто,стр.283.
11Исто.
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конотацијаиуметнички„спрат”могупостојатисамоако
сеутврдеформемеизнакови(најмањеинајвећенезначењ
скеизначењскејединице);

„најделикатнијиинајсложенијивидзначења”јестеритам;

 превазилажење језика је „ослобађање од кодовскихнор
ми”,штоводидоидиолекта којиможебити „колективно
митски,жанровскиилиауторски”;

свепретходноможесеодиграватијединоусвестигледа
оца,штозначидасеупроучавањуфилмаморајуудружити
семиологијаифеноменологија.12

ТурковићевезамеркеСтојановићунатрагусукритике„Ве
ликих Теорија”, касније формиране у когнитивистичком
приступу филму (Керол/Carroll, Принс/Prince, Бордвел/
Bordwell,идруги),тачније,критикеоних„семиологија”и
„теорија”којекомбинујусосировскулингвистику,лаканов
скупсихоанализуиалтисеровскимарксизам.Ипак,ипоред
сличности,којеиданаспотврђујувалидностТурковићевих
примедби,нарочитоусветлукогнитивистичкекритике,тре
баодмахрећидасеСтојановићзначајноразликујеодстру
је обожаватеља деСосира (Ferdinand deSaussure),Лакана
(JacquesLacan),Алтисера (LouisAlthusser)икасногБарта
(RolanBarthes).Најпре,онјеврлоопрезанприликомусваја
њаЛакановихтерминаиидеја,којејеМец(ChristianMetz)
прихватиоукаснојфази,иврлореткопрелазинатеренпси
хоанализе.Штавише,Стојановићевметодчестојезаснован
напринципимакојесведоданасбранекогнитивистипопут
КеролаиБордвелауприступуфилму:консултовањунауке,
истраживању на „средњем, проблемском нивоу”, провери
великихтеоријанаемпиријскомилогичкомпољу...Рецимо,
Стојановићћенеуролошкомипсихолошкомпитањуопажа
њафилмскесликепосветитиизвесновреме,цитирајућионо
штосматрарелевантнимналазимазаснованимнаекспери
ментимаутојобласти13,прихватившитезегешталтпсихо
логије,изакључившидасличностифилмскогистварносног
(афилмског) призора почивају на градијентима фактуре и
покрета–спреман,дакако,датезакључкеизмениусветлу
новихнаучнихсазнања.14Утомсмислу,Турковићевезамер
ке Стојановићевом „интердисциплинарном еклектицизму”
нестоје.

12Стојановић,Д.(1984)Филмкаопревазилажењејезика,Београд:Завод
зауџбеникеинаставнасредства,Институтзафилм,Универзитетумет
ности,стр.5.

13Исто,стр.7783.
14Стојановић,Д.(2011)нав.дело,стр.353354.
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Међутим,оноштоТурковићналазипроблематичнимтиче
се, пре свега, опасности пуке примене „великих теорија”,
здравозаготово,напроблемефилмаипојединачнихфилм
скихдела.Турковићуочаваподељеносттеоријскогпристу
пакојићеибитиуосновиполемикакогнитивистаи„пси
хосемиотичких марксиста”,15 јер, мада су оба легитимни
приступи, један, који Турковић назива „есејистичким”, и
који „реси стилистичка неспутаност”, заправо се усталио
(ипомалоизгубиоконтролу)наштетудругог,„знанственог,
којијеригорознијиуизлагањуизакључивању”.16Збогтога,
тврдиТурковић,„стратегијскинагласактребапридатиовом
другом,памакариподцијенунегирањаесејизма”.17

КадасевидиначиннакојијеСтојановићевакњигаконципи
рана,каоспекулативанприступ„одозгонадоле”18,одкруп
нихконцепатаофилмскомфеномену,којисепреузимајуиз
сосировске лингивистике, и чији се термининеизводеиз
конкретнихфилмова,илиемпиријскеанализе,већприхва
тају, развијају и усложњавају тако да конкретни филмови
служекаопримерикоји„доказујудоктрине”19,можесерећи
да јеТурковићбионадобромтрагу.Такву„доктринарну”
концепцију,којасеикодСтојановићачестонаслањанаесе
јизам,ТурковићпримећујечакикадаСтојановићпосежеза
теоријамапсихолошког типа,попут гешталта: „Ту теорију
примењујете ‘аналошки’, издвојите психолошку анализу
одређеногфеноменапаондаимплицирате:‘товриједииза
филм’.Адали‘товриједиизафилм’можесеутврдитиса
мотемељитимексперименталнимпровјерама,ипомнимте
оријскимразрадама,итоспадауредстваризакојезнаност
нетрпидасетретирајукаоевидентне”.20

Иако свестан теоријске конструисаности „система”, која
честослужитеоријској„грандиозности”инепроистичеиз
конкретневезесафилмовима,већпредстављанизапстракт
нихпојмовнихумножавања,Стојановићнеодустајеодпо
трагеза„ВеликомТеоријом”.Утомсмислујеиндикативна
једнафуснотаизФилмакаопревазилажењајезика:

„Подконструктимасеуепистемологијиподразумевају‘ап
страктнипредметикојисаминисуприступачнинепосред
номпосматрањуикојисеуводедабисеобјаснилепојаве

15Види:Carroll,N.(1988)MystifyingMovies:FadsandFallaciesinContem
poraryFilmTheory,NewYork:ColumbiaUniversityPress

16Стојановић,Д.(2011)нав.дело,стр.345.
17Исто.
18Bordwell,D.(1996)нав.дело,стр.18.
19Исто,стр.19.
20Стојановић,Д.(2011),нав.дело,стр.348.
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приступачненепосреднуопажању.21Наравно,акопосматра
мостварса гледиштаоведефиниције,и системикоднас
сепредстављајукаоконструкти.Алиизнашегјеконтекста
јаснодаћемомиподизразомконструктуовомрадуподра
зумеватисведругеконструктеизузевсистемаикода”.22

ТакоинаТурковићевприговорувезисаемпиријскимкри
теријумом по којем је за гледаочеву способност примања
филмаважнацелина,контекст,континуираност,Стојановић
одговара: „Сад, ако му (филму) ова јединка приступа као
гледалац,зањууначелуважионоштоВиикажете:филм
скоделосепојављујекаодискретнацелинасаконтинуира
номфактуром.Ализааналитичара...”.23Међутим,мањије
проблемштоаналитичариздвајаикласификује,авећишто
конструктинепотичуодискуственогзнањаииспитивања
конкретнихфилмоваикинематографскепраксе,већјевеза
ностзаглобалнеконструктенапростодата:наликјеономе
штоПoлдеМан(PauldeMan)назива„слепилом”критичара
којинештоскривајержелидаочуватоталитет,ијављасе
кодСтојановићакакоусферианализе„конотације”игледа
очевогдоживљајафилма,такоиувезисаподеламафилмске
целиненамањејединице.

Проблемформемеиартикулације

УправоувезистомподеломпојављујесеидругаТуркови
ћевапримедба.Онасе,наиме,тичеСтојановићевелингви
стичкеспекулацијеиповлачењааналогијаизмеђујезичког
система,који,премалингвистиманакојесеСтојановићпо
зива,познајепрвуидругуартикулацију.Стојановићпише:

„Дабипостојаладвострукаартикулација,прематоме,треба
дапостоједвастепенакода.Поједномсенезначењске,али
дистинктивне јединицеповезујудастворезнаккојикраси
одређенарелацијаозначавајућегиозначенога, аподруго
месесамотинезначењскисастојциуобличавајукаоцелине
штоихопажајноразликујемоједнеоддругих.”24

Музичка нотација је пример за овакве односе изван го
ворног језика: разликујемо облике нотног записа једне од
других(четвртинеиполовиненота,паузе,виолинскекљу
чеве,линије),којесупосебинезначењске,аликадасеспа
јају–творезнак(такт,записанумелодију),којиимаоднос
означавајућегиозначеног(ноте,паузе,лигатуре,наједној,

21Катичић,Р.Основнипојмовисувременелингвистичкетеорије,стр.12
22Стојановић,Д.(1984)нав.дело,стр.182.
23Стојановић,Д.(2011)нав.дело,стр.356.
24Стојановић,Д.(1984)нав.дело,стр.111.
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ипроизведенамелодија/музика, на другој страни).Нарав
но, Стојановић не улази у озбиљнију аргументацију како
бидоказаотезуда„двострукаартикулација”чиниусловда
одређенисистемзнаковабудејезик;међутим,штојемного
важније,чакида,зараддискусије,прихватимотезеодређе
ногкругалингвистанакојесеСтојановићпозива,неможе
сезакључитидафилмимаодликејезикачакиакофункци
онишенапринципудвострукеартикулације.Керолнаводи
идругеаргументезбогкојихфилмфункционишедругачије
одјезика–нијеарбитраранвећконкретан,немаграматич
ке еквиваленте субјекта и предиката, недостајемумогућ
ност негације („ово није то”), и томе слично.25ИакоСто
јановић на вишеместа говори о томе дафилм схвата као
језикуширемсмислу,каофотографскофонограмскисистем
знаковабезчврстихграматичкихправила (учемусе,како
изгледа,слажесаКеролом),акојиомогућавакомуникаци
ју међуљудима, то изненадно проширивање појма није у
складусапретходнимпретпоставкама,јерсепостављапи
тањечемупотрагаза„двострукомартикулацијом”?Стоја
новићту,заправо,тражиосновудапокажефилмкаосистем
знаковакојипоседујеизвеснусклоност,даистакнетежњу
филмапремајезикууужемсмислу,дабипоказаокакосета
ква„склоност”уствариникаданеуобличававећсе,готово
мистично,превладавауметничкомнадградњом.Надругом
месту,Стојановићсепозиванакњижевносткаопример:

„Језикуужемсмислуречи,прематоме, строго јеконвен
ционализовансистем,паморадасеутојсвојојконвенци
оналности ‘превазиђе’ како би се доспело до литературе
каоуметничкогмедијума(...).Другимречима,дабисекроз
језик,уужемсмислуречи,доспелодоуметничког,опетје
потребно‘превазилажење’,итопревазилажење‘системат
ског’управцу‘асистематског’система.Уметностјеувекви
шеодјезика,алијеизјезикаизрасла.”26

Чиниседајефилмипак,какотврдиКерол,далекоодкон
венционализованог језика,несамопоначинимаформира
ња,већпосуштинскојразлицидасуречиисловамањеили
вишеарбитрарнизнацикојитражеучење,доксуфилмске
сликепрепознатљивебезучења.27ЈошјеБахтин(подмаском
Волошинова)упутиозамеркуДеСосировомлингвистичком
моделудамалопажњеобраћанакултурниконтекстукојем

25Carroll,N. (2008)ThePhilosophy ofMotionPictures,Oxford:Blackwell
Publishing,pp.104.

26Стојановић,Д.(1984)нав.дело,стр.38.
27ОчемувидиекспериментекојенаводиКеролунаведенојкњизи,атако

ђеибројнерадовекојенаводиПринс(Prince),икојисуодличануводу
широкуобластполемикаокопроблемалингвистичкерелативности.
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сеговородиграва,надругеобликесаопштавањапоред је
зичкихформи,акојитакођеулазеуисказ:„Правареалност
језикаговоранијеапстрактнисистемјезичкихформи,нити
изоловани монолошки исказ, нити психофизиолошки акт
његовереализације,већсоцијалнидогађајговорнеинтерак
цијекојисереализујеисказивањемиисказима”.28Иакојеу
некимтренуцима,баремувезисафилмом,близакБахтино
војхипотези,Стојановићуглавномнастојидапокажекако
филмможе„превладавати”језикуужемсмислу,иаконије
такав језик.По свему судећи,Стојановићприбегава висо
кометафоричнојзамислиопревазилажењу„тежње”филма
дапостанејезикуужемсмислу,иуправоту,уесејистичкој
„стилистичкојнеспутаности”, теоријанесамоданапушта
научнуоснову,већдолазидограницекадаконцепткојиупо
требљаваузакључнимделовимапостајенејасан.

Пример за ту слабу тачку теорије јесте проблемформеме
накојиТурковићуказује.Наиме,поштоСтојановићпоку
шавададокажекакојефилмскизнакдвострукоартикули
сан,онсматрадафилмскизнаккаоденотативан(каоонај
којиозначаванешто,бићеилипредмет,из стварности)на
најнижемнивоупостоји„каонајмањаразазнатљивавидљи
ваиличујнапредставаафилмскогаперцептивногискуства
којупрепознајемонаекрану”,изањегајеСтојановићско
ваотермин„микрознак”.29Рецимо,акојеукадруглумицау
средњекрупномплану,микрознацисуњенадоњаусна,очи,
минђуше,хаљина,а„макрознак”бибилањенацелафигура.
Наравно,могућеједасекамераприближидоњојусниипри
кажејеукрупномплану–поСтојановићу,тадабисмомогли
видети и друге микрознаке на тој усни, док би померање
камереипроменапланапредстављали„параметре”.Такоје
микрознак„несталнапојава”којазависиодпараметараиод
укључивањаумакрознаке30–штозначида,акосеувекмо
жепретпоставитимогућностразлагањамикрознака(микро
знакокаизсредњегпланапостајемакрознакокаукрупном
плану, амикрознаципостају зеница, трепавице, беоњача),
ондаонникаданијенајмањаразазнатљивапредстава,већје
свеукадрупотенцијалномикроимакрознак.Даље,акосе
одмакрознака,коришћењемпараметракрупногпланаили
зумирања,приказујесвевишемикрознакова,дотренуткака
даукадрувидимосамо,например,белуповршинубеоњаче
–далијетадабелинабеоњачемикрознак(јерзнамодапо
тичеодмакрознакаока),илипрестаједабудеразазнатљива

28Бахтин,М.(В.Н.Волошинов)(1980)Марксистичкафилозофијајезика,
превод:РадованМатијашевић,Београд:Нолит,стр.106.

29Стојановић,Д.(1984),нав.дело,стр.118.
30Исто,стр.119.
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представаизстварности–поштоукадрунеманичегосим
белине?Напослетку,уовојконструкцијинијесасвимјасно
котребадаопази,види,чујеи„разазна”микрознакеукадру,
даихпрепозна каонајмањеделовепредставе стварности,
нитигдејеграницаразазнатљивости,иукаквимусловима
опажањатребадапосматрамофилмдабисмосесложили
окотогаштапредстављамикрознак.Међутим,Стојановић
кажедатаквеусловенетребаузиматиуобзирјерпостоји
могућностдасе„уусловимадатекрупноћезрнаилаборато
ријскеобрадетракеутврдиштајенајмањимикрознаккоји
заистапостојиусвакомкадру”31–упркостомештојеречо
одистаизузетномслучају, јерврлореткогледамофилмове
у таквимусловима.Акосмопошлиодпретпоставкеда је
филмкомуникационисистем,ондасењеговаконфигураци
јаињенутицајнаучесникекомуникације,нарочитопутем
знакова(којибитребалодасупрепознатљивиучесницима),
врлотешкоможеописатинарелевантанначинуколикосу
затајописпотребниизузетниусловиготовопотпуноизван
доминантнихкомуникационихситуација.

Ипак,Стојановићидеидаљеупотразиза„другомартикула
цијом”теразматрапојам„формеме”какобиувеои„незна
чењскисастојак”,који,поњему,чине„елементифотограф
скогифонографскогзаписа–црни,сиви,светлосиви,бели
или обојени дводимензионални облици у кретању, звуци
природе и вештачки створеног света, гласови које изгова
рајуљудскабићаитоновиштоградемузичкеструктуре”.32
Онисамизасебенемају значење, алисекомбинујууми
крознакове,тесустога,премаСтојановићу,чиниоци„друге
артикулације”.

Оваквоуситњавањекадра,тј.издвајање„елеменатафилм
скеденотације”,какоихСтојановићзове,можесесадаиз
водитиунедогледивеомапроизвољно,алионоштојевећи
проблем,ичегајеисамСтојановићсвестан,јестеочигледна
теоријскаконструисаносткојапостајесамасебисврхаико
ја служида јепојединачнифилмовидоказују.Поредтога,
када је реч о граничним случајевима (попут цртаног, гра
фичког,апстрактног,експерименталногфилма),којидоводе
упитањетуконструкцију,јеруњиховомслучају„формеме”
неморајуда„неличенавизуелнуилиаудитивнупојавуиз
афилмскогопажајногсвета”,илинамсвојомиздвојеношћу
могууказиватинасличнеигреповршина,бојаисенкииз
афилмскогсвета,каоинањиховозначење,штобипоСто
јановићевојдефиницијизначилоданису„формеме”–они

31Исто,стр.120.
32Исто,стр.122.
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се морају одбацити као прелазак „с оне стране визуелног
коефицијента разлике”33, другим речима, то су случајеви
којинеприпадајуфилму (ното јеипроблемдругеврсте,
којисетакође засниванаСтојановићевимпретпоставкама
оприродимедијума).Упркосискуственојпраксидаекспе
рименталнеиапстрактнефилмове,чакиакосенесастоје
од снимака „афилмске стварности”, сматрамофилмовима,
анепокретнимсликарством,Стојановићморадаиходбаци
ибез„онтологијефилмскогпризора”каореалистичког,на
простојерсенеуклапајуутеоријскуконструкцијупотраге
за„двострукомартикулацијом”.

Турковић примећује ту сувишност елемената теоријске
конструкције и напомиње да постоји некохерентност кри
теријума издвајања параметара, формема, микрознакова и
макрознакова:

„Вашаформема,међутим,ниједискретна.Онанијеника
ква просторно дефинирљива, а мало је кад дефинирљива
временски.Јединеодредницекојејојсемогунаћијесуод
редницеоногаштоВизовете‘градијентомфактуре’,атајје
опетподвргљивконтинуалнојанализииневидимпочему
бисетаанализабитнијеразликовалаоданализекојомдола
зитедоразликовнихцртакојезовете‘параметрима’.Објесу
даклеартикулацијеотписиве.”34

Уместо оваквих решења, које сматра недовољно јасним,
Турковићпредлажедругачијеутемељењефилмологије,иту
му сеСтојановићева анализа денотације и конотације чи
никорисном.Акопођемоодпретпоставке,велиТурковић,
дафилмологијапроучаваделоидајеонокомуникацијски
чин, онда морамо поставити питање какав је емпиријски
обликтогдела/саопштењаукојемгапримају„свиљудиу
данојкултури”икаквасуправилауосновинашеспособ
ностидатосаопштењепримимо,иакоганисмосрели,или
смогасрелиудругачијимоблицима.ТусеТурковићпози
ванаЧомског(NoamChomsky),чименаводинадругачије
лингвистичкепутевеодДеСосировог,штоћеикогнитиви
стипопутБордвелаиКероларадочинити.Управоупитању
начина на којифункционише наша способност да прими
мо саопштења филма налази се и треће размимоилажење
ТурковићаиСтојановића.

33Исто,стр.133.
34Стојановић,Д.(2011),нав.дело,стр.338.
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Проблемгледаочевогдоживљајаи
филмскогпревазилажењајезика

ТурковићистичедаСтојановићевеконцепцијегледаочевог
доживљаја,тј.односаделаигледаоца,нисунедвосмислене,
идаимаиндицијаизапсихолошкиизасоциолошкипри
ступ,алидаоненисујасноформулисане,теутомсмислу
пише:„Психологијомгледаоцадостасебавитекаддирате
перцепцију (‘фотографичност’филма) алинималокадпо
стулиратепроцесе‘концептуализације’везанеуз‘менталне’
појавекаквесузавасозначенаиденотацијеиконотације”.35

Мада се одиста могу приметити противречност и оклева
њеуСтојановићевојконцепцији,анализаконотацијеиуоб
личавањасмислафилмскогделанајвреднијиједеоњегове
теорије. Ипак, извесну напетост унутар теорије и сам је
признаоуодговоруТурковићу.Рецимо,филмскаформасе,
премаСтојановићу,напутудоуметничкеструктуре,прева
зилазипутемконотације,дабиседошлодо„дубљегзначе
ња”,досмисла.Пошто јефилмскаслика,поСтојановићу,
„конотативна”, она носи могућност задобијања, у контек
студругихслика,пренесеног значења, „дијегетичког,иде
ативногилиритмичкогреда”;она,дакле,омогућава„има
гинативну надградњу”, али за то је потребна „гледаочева
свесткојапревазилазиперцептивникарактерденотације”.36
Превазилажење, у смислууобличавања „знакова сложени
јеструктуреодденотативнихзнакова”37,моглобидазначи
препознавање узрочнопоследичних веза у причи, уочава
њепонављањаизвеснихобликаистилскихизбора,тј.рит
мичкихобразацаитд.Овдеје,изгледа,речопсихолошком
приступу,оанализикогнитивнихпроцесанаосновукојих
гледалац препознаје, рецимо, просторне односе у кадру у
зависности од употребљених „параметара”, или формира
узрочнопоследичне везе у нарацији, или принципа због
којихдолазидогледаочеверадозналости,напетости,изне
нађења, теначинанакојиредитељиупотребљавају„пара
метре”дабикреирализначење–штоијестевреданпотен
цијалСтојановићевеконцепције„конотативнеанализе”коју
развијакаснијеукњизи.Убрзопотом,Стојановићсепози
ванаМеца,итврдидапостојиисимболичкисмисаокоји
је „изнад”или„иза” збивањаикојиприпада„идеологији,
стилу,рукопису”.38Прематоме,свестлегитмишеуметничко
тимештоодлазиизнадзбивања,„уздиже”пукутелесност/

35Исто,стр.348.
36Стојановић(1984),нав.дело,стр.42.
37Исто,стр.43.
38Исто.
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појавност,непосредниматеријалфилма,штобизначилода
моранечимповезатипукупојавностнафилму–причом,на
меромаутораилиморалним,емотивним,политичкимзна
чењем.Поштотозначењеусвестморадоћииздруштвеног
контекста,овобимоглабитииндицијазасоциолошкипри
ступгледаочевомдоживљају.Нажалост,Стојановићнамза
истанеговориништаодређенониотомекојимпутемваља
кренути(мождаиједнимидругим?),нитипокушаваданам
покажекакосепоменутипроцесиодигравају.

Ствар се компликује тимешто ће на другомместуСтоја
новићрећида,уциљу„превазилажењајезика”,доласкадо
уметничкеструктуре,дофилмакаоуметности,логосфил
манапушта„упоређивањесаживотом”,тедасепојављује
„каонезависнаструктураштоимасопственуструктуралну
законитосткојајејединооправдава,ненапуштајућичулно
аутентичневидовесвогпостојања(штозначидаконотација
постојисамоуденотацији,анипоштонеможедаизађе‘из
ван’или‘изнад’ње)”.39Ипак,претогаСтојановићјетврдио,
позивајућисенаМитрија(JeanMitry)иБарта,дагледалац
свевремеиде„изван”и„изнад”филма:„Притомсе,каошто
наглашавајуМитрииБарт,каоозначеноконотације јавља
једанмисаониилиосећајнисветугледаоцу,његовасоција
тивнизакључак‘изван’и‘иза’филма,ирационалнисимбол,
означено једнога ‘откаченог знака’ у бартовском смислу
речи”.40

УписмуТурковићуовеасоцијацијекојеиду„изван”фил
маСтојановићназива„попречнимпресецима”,теразликује
„концептуализујућугледаочевусвест”,којауобличавадога
ђајност,тј.схваташтаседешавауфилму,ионусвестко
ја,путем„попречнихпресека”,богатисвојдоживљајфил
ма,рецимо,некомидеологијом,штоможеа)битиувезиса
онимштоседешавауфилму,илиб)битисасвимизвантога.
Кадагледалацсхватиштаседешавауфилмуисвојдожи
вљајобогатиидејамаиасоцијацијамаускладусаонимшто
сеуфилмудешава–настаје,премаСтојановићу,„естетска
структура”.Њује,унацртуФилмакаопревазилажењаје
зика, Стојановић сматрао непоновљивом, јединственом и
затвореномусебе:

„Наравно,инаступњунајвишихструктурамогућноступо
ређењасаживотомнеможедасеискључи.Алионасеон
да јавља као оваква или онаква ‘попречна’ структурашто
сједињава неке састојке дела са неким састојцима изван
њега (социолошка, психолошка, биографска, политичка,

39Стојановић(2011),нав.дело,стр.11.
40Исто,стр.10.
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психоаналитичка структура и слично), а не као естетичка
структура,којасепрепознајепотомештосвасвојазначења
црпеискључивоизткивасамогфилма(јерсвесвојесастој
кекористиза‘игрупреображаја’која‘непрелазисопствене
границеинепозивасенинакаквеспољнесастојке’)”.41

Но, Стојановић се у преписци са Турковићем кориговао:
естетска структура постоји „само строго теоријски, јер је
удоживљајупомешанаса ‘попречнимструктурама’”,што
ћерећисастварношћу.Кадасесвестпомешасаестетском
структуромнастаје„уметничкаструктура”,изчегасемора
известизакључакдајесвесткакоуметникатакоигледао
ца–подељена,расцепљена, јертежидаунемогућисклад
доведеестетску,уметничкуиидеолошкуструктуру.42Сто
јановићпримећуједаби,сноволевичарскетачкегледишта,
оваквомишљењебилотакођеидеолошко, типично за гра
ђанскусвест–„каоиструктурализамуопште”.43

Наизвестанначин,тојетачно.СтруктурализамкојиСтоја
новићпримењуједабилегитимисаостудијетеоријефилма
подвлачивезуизмеђуаутономиједела,вредностиуметности
(филма)исвеститумача,чијијепосаодаослицикаже„не
штовишеосимдананештоличи”,какоСтојановићцитира
Меца.44То„нештовише”произилазиизидеологијезамене
једногнизазнаковадругим,знаковима„вишегреда”,зашта
је,наравно,потребанпојмовниапарат–структуралистички.
Структура,тако,постајециљпроучавања,бесконачностин
терпретацијезаправотешкопомирљивасаограниченошћу
структуромијезиком,аслободаиуживањеутекстусаин
ституционализацијомпроучавања.ЏонатанКалер(Jonathan
Culler)јошje1970ихуочиодасамибившиструктуралисти
покушавајудапревладајутенапетости:

„Разлоге покушаја да се превазиђе структурализамможда
јенајбољеизложиоЖакДеридауL’Ecritureetladifference.
Пресвега,упроучавањукњижевностипојамструктуреима
телеолошки карактер: структуру одређује конкретан циљ;
она се сматра конфигурацијом која доприноси том циљу.
(...)Аналитичарструктуреимазадатакдаизложиделокао
просторнуконфигурацијуукојојвремепрошлоивремебу
дућеуказујунаједанциљкојијеувекприсутан.(...)Тосре
диштепостављатемељиизграђујеструктуру,допуштајући
извесне комбинације елемената, а искључујући друге. (...)

41Исто,стр.11.
42Исто,стр.357.
43Исто.
44Стојановић(1984),нав.дело,стр.44.
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Овозатварање,моглобисетврдити,сведочиоприсутности
једнеидеологије.”45

Утомсмислу,средишњициљСтојановићеветеорије јесте
„превазилажењејезика”,алипостављасепитањезаштоби
постојала тежња ка превазилажењуи због чега би то био
кључ легитимације уметничког статуса филмског дела?
Пука текстуалност/телесност филма, начини уобличава
ња„света”,могубитисасвимдовољнизауживањеу„игри
означитеља”којесвестуодређеномкултурномидруштве
номконтекстуувекпроизводи.Играиуживањевећсудео
филмскеденотације,већпроизводесмисао,и„синтагматска
свест”сасвојомидеологијомвредностии„вишихзначењ
скихцелина”устваринијепотребнадабисетателесност
превазишла.СтојановићнаводидаиДифрен,одкогјепозај
миоидејуопревазилажењујезика,знада„естетскипредмет
неоправдаваупотребулингвистичкихкатегоријакојесеми
ологија тако радо користи”, да он превазилази опозицију
„синтагма/систем”,накојојпочивајезик,алиостајепритим
категоријама,којеузимасрезервом,затодабипоказаодасе
уметност„бунипротивњиховеупотребе”.46

Другимречима,теоријанамјеувеладвојстводабинамре
клакакосмотодвојствовећпревладали–стомразликом
штогајеонаанализирала.Добијамо,дакле,теоријскиувид
дајеувиднеприкладан,примењујемолингвистичкекатего
риједабисеонепоказаленеадекватнимидабисмотосхва
тили.Топостављаврлоозбиљнопитањелегитимитетатео
рије.Акосеонасамавећлегитимисаласвојомнеадекватно
шћу,није јојнипреосталоништадругосемусложњавања
анализе и умножавања појмова унутар структуралистичке
матрице. Стојановићева спремност да озбиљно размотри
таквепримедбе,његовасамосвестослабимтачкамавласти
те теорије, теТурковићевпредлог о другачијемусмерењу
филмологије,чинеседанаскаоизузетнозначајнонаслеђе
југословенске теорије филма, које нам приказује почетке
филмскесемиотике,пионирскепокушајењеногкритичког
сагледавања, те још увек актуелна проблемска чворишта.
Такођеделуједајеовадискусијаутицалаинаразвојфил
мологије у Београду и Загребу – када је Турковић постао
професор теорије филма те уредник утицајног часописа
Хрватскифилмскиљетопис,преводиаутораизкругаког
нитивистичкефилмске теорије радо су објављивани у За
гребуибрзосупосталинесамодеонаставногкурикулума,

45Келер,Џ. (1990)Структуралистичкапоетика:структурализам,лин
гвистика и проучавање књижевности, превод: Минт, М. Београд:
Српскакњижевназадруга,стр.359.

46Стојановић(1984)нав.дело,стр.47.
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већиутицајнитеоријскиоквирзабројнехрватскефилмо
логе.Сдругестране,професорСтојановићувеојеБордве
ловунаратологијуунаставувећкрајемосамдесетих,докје
књига„Посттеорија.посталаноторнауспискулитературе
којијењегованаследницанаместупредавачатеоријефил
маНевенаДаковићпрепоручиваластудентима.Какоједаље
текаоразвојфилмологијеуовадвацентра,теколикојена
његаутицаладискусијаСтојановићаиТурковића,питањеје
којеизлазиизоквираовограда.
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Abstract

The film theory of Dušan Stojanović went through the process of
moving away from “the living structure of films” towards a more
abstract structure of what we would today call, borrowing the term
from David Bordwell  a “Grand Theory”. In addition to the idea
that film is necessarily linked to the “illusionistic nature of the film
scene”,twoofStojanović’sconceptsareparticularlyimportant:(1)that
thefilmsystemismodeledonadoublearticulationof language,and
(2) that the viewer reaches the “top floor” of a particularmovie, its
connotationsandmeanings,byexceedingmeredenotationofframes.
Some issues related to theproblemsof these concepts are addressed
in thecorrespondenceofDušanStojanovićandHrvojeTurković, the
keyfiguresoffilmstudiesinBelgradeandZagreb,publishedin1976,
inthejournalFilmskesveske.Thispaperaimstoexaminesomeofthe
theoreticalissuesraisedduringthediscussions,inboththesynchronic
context (the rise of Yugoslav semiotics in the mid1970s) and the
moderntheoreticalenvironment.Thewholediscussionisseenthrough
themodernlensesofcognitivistfilmcriticismandthenotionofPost
Theory,andreframedasavaluableearlycontributionofYugoslavfilm

theorytotheproblemslaterraisedinthesecriticalapproaches.

Key words: Dušan Stojanović, Hrvoje Turković, film as language,
doublearticulation,Yugoslavsemiotics


