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АРХИВИРАЊЕСЕЋАЊАУ
ФИЛМОВИМАПОЧЕТАКИ

МЕМЕНТО
Сажетак: Циљ ис тра жи ва ња је утвр ђи ва ње ути ца ја (лич ног) ар
хи ва се ћа ња на иден ти тет ју на ка фил мо ва „Ме мен то” („Me men
to”) и „По че так” („In cep tion”). На ве де ни по пу лар ни хо ли вуд ски 
фил мо ви ре ди те ља Кри сто фе ра Но ла на (Chri stop her No lan) ну де 
раз ли чи те при ме ре па ра диг ме се ми о ти за ци је ар хи ви ра ног се ћа ња. 
Код глав ног ју на ка фил ма „Ме мен то” до ми ни ра ин си сти ра ње на 
мне мо тех ни ка ма ко је кон стру и шу лич ни ар хив по ти сну те тра у ме 
а ко ја се ве зу је за осве ту, док код ју на ка у фил му „По че так” осе
ћа ње кри ви це је чу вар и ге не ра тор се ћа ња. Овај рад ће по ка за ти 
да, у кон тек сту „фил мо ва мо зга ли ца” по То ма су Ел се се ру (Tho mas  
El sa es ser), дис функ ци о нал на и ира ци о нал на се ми о ти за ци ја ар хи ви
ра ног се ћа ња као и од у ста ја ње од опро шта ја ре ме ти пси хо ло шку 
и ин ди ви ду ал ну ста бил ност ових ли ко ва и ути че на иден ти тет.

Кључнеречи: ме мен то, по че так, Но лан, ар хи ви ра ње, пам ће ње, 
се ћа ње, иден ти тет

Увод1

Се ћа ње је акт се ми о ти за ци је.2

Иакојеготовоаксиоматскатврдњадасећањачинечовеков
идентитет,усвакодневномживотучестосмосведоциданас
сопственасећањаизневере,превареилиосујете:например,

1 Аутор рада је стипендистаМинистарства просвете, науке и техноло
шкогразвојазадокторскеакадемскестудије2017.године.

2 Asman,J.(2011)Kul tu ra pam će nja,Beograd:Prosveta,str.35
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тешконамједасесетимоименаособе,илигдесмооста
виликључеве,илисе,пак,суочавамосакритикомпријате
љајерсмонекизаједничкидогађајкрозсећањекомплетно
изменили или преобратили3. Ако сећање, дакле, лежи на
нестабилнојоснови,дали јеичовековидентитетповезан
са сећањемподједнако подложанпотресимаи лишен ста
билности?АлаидаАсманподсећадајечовековидентитету
модерномсмислу,крозпризмусећања,дефинисаофилозоф
ЏонЛок:„Локјествориомодернипојамличногидентитета
иуцелостигазасниваначовековојспособностисамосве
стиимоћисећања4;Личниидентитетнастајетакоштојед
наличностпрепознајесебекаосопствоупроцесупромене
времена5”.МорисАлбваш,једанодпиониратеоријесећања
XX века, допунио је и прошириоЛокову теорију. За овог
теоретичара,изолованичовекнебимогаодастворибило
каквосећање6,јеронозависиискључивоодинтеракцијеса
другимљудима7.Двадесетивек је такођеидобапроцвата
културесећања,којуЏејВинтерназива„експлозијапамће
ња”:„Карактерексплозијепамћењаниједетерминисан,није
одређен.Постојимногоизворатакода јетешкоиздвојити
маргиналниодкруцијалног.Идубоко,алииплитковезују
сезанашусавременуопсесијусећањима8”.АлаидаАсман
експлозији памћења приписује самопосматрање: „У пост
трауматскомвекуукојемседанасналазимо,праксасећања
итеоријасећањатесносуиспреплетене.Митакорећипо
сматрамосебедоксесећамо9;властитабиографскасећања
сунеопходна,јерсуонаграђаодкојесуизграђениискуства,
односи,апресвегасликавластитогидентитета10”.Обрађи
вањетемесећањазаступљенојеумногимуметностимапаи
уфилму,посебноуфилмовимановогмиленијума:„Сећање
прожимафилмскенаративе,заплетеиметоденарације,од

3 Видети:Schacter,D.andChiao,J.andMitchell,J.Thesevensinsofme
mory, in: An nals New York aca demy of sci en ces, volume 1001 (2003)
рp.226239.

4 Asman,A.(2011)Du ga sen ka proš lo sti: kul tu ra se ća nja i po li ti ka po ve sti,
Beograd:BibliotekaXXvek,стр.189.

5 Исто,стр.175.
6 На тему важне разлике између „памћења” и „сећања”, Тодор Куљић

пише:„Требараздвајатипамћење,скла ди ште ње садржајапрошлости,
од се ћа ња, тј. актуелизовања сачуваних садржаја. Сећање је захват у
прошлоувекизновесадашњице”,у:Куљић,Т.(2006)Кул ту ра се ћа ња,
Београд:Чигојаштампа,стр.8.

7 Његовутеоријусоцијалногпамћењаћецитиранаауторкапреузетиради
надоградњеиразвијањапојмакултуралногпамћења.

8 Winter, J. (2006)Re mem be ring war: The gre at war bet we en me mory and 
hi story in the twen ti eh cen tury,London:YaleUniversityPress,p.19.

9 Asman,A.нав.дело,стр.13.
10Исто,стр.223.
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прилагођавањафлешбековапотребамасведенеикохерент
нелинеарненарацијеубиоскопскомфилму,допостављања
упрвиплантематикесећањаипреокретавезанихзасамо
сећање,каоуновијимамеричкимфилмовимапопутВеч ни 
сјај бес пре кор ног ума(Eter nal sun shi ne of the spo tless mind,
MichelGondry–МишелГондри,2004),Ме мен то(Me mento,
Christopher Nolan – Кристофер Нолан, 2001) и Борнова
трилогија(...)11”.

Се ћа ње у Но ла но вим mind ga me фил мо ви ма

„Мементо”(2000)и„Почетак”(„Inception”,2010)суфилмо
вирежисераКристофераНолана.Сценариофилма„Мемен
то”урађенјепомотивимаприповеткеКристоферовогбрата
Џонатана,докјесценаристафилма„Почетак”самредитељ.
Оба филма су парадигматични примери феномена оно
гаштоЕлсесер(ThomasElsaesser)називаmind ga meфилм:
филммозгалица12. Класичан заплет додатно је закомпли
кован чином нарације: Елсесер користи термин запетљан.
Публика се забавља склапајући слагалицу фрагментарног
приповедавања,откључавајућимистеријуконструкцијена
ратива, чиме сеуобичајениоднос гледалацплатнодоводи
укризуимења.Гледалацјепостављеннадистанцууодно
сунапричу, готовостављенуповлашћенупозицију ауто
ракојидеконструишефилмскупричу,тражећиодговорена
бројнапитања13.

11Radstone,S.Cinemaandmemory,in:Me mory: hi sto ri es, the o ri es, de ba tes,
eds.Radstone,S.andSchwarz,B.(2010),NewYork:FordhamUniversity
press,p.329.

12„Уданашњојкултурикојуобликујуновимедији,искуствапостајуне
упоредиво двосмислена и фрагментарна; последично, приче које по
кушавајудапредставетаискуствапостајунеразумљивеикомплексне
(…),представљајурадикалноноваискустваиидентитете,кодиранакао
узнемирујућаитрауматична;филммозгалицучиненекласичнијунаци
који чине некласичне радње и догађаје;  (…) настањени су јунацима
којисушизофрени,губесећање,којисунепоузданинаратори,иликоји
сумртви; (…)комплексностфилмовамозгалицабазирасенадвани
воа:наративуинарацији.Онидоводеупрвипланкомплекснопричање
(storytel ling)једноставнеилисложенеприче(наратива)”,у:Buckland,W.
Introduction:puzzleplots,in:Puz zle films: com plex storytel ling in con tem po
rary ci ne ma,ed.Buckland,W.(2009),Oxford:WileyBlackwell,p.16.

13„Филмовимозгалицемогубитивиђеникаоиндикаторикризеуодно
сугледалацфилм,усмислудатрадиционалнасуспензијаневерицеили
класична позиција гледаоца ваојера, сведока, посматрача ифилмских
режимаилитехника(...)вишенисуприкладнеидовољноизазовне”,у
Elsaesser,T.Themindgamefilm,in:Puz zle films: com plex storytel ling in 
con tem po rary ci ne ma,ed.Buckland,W.(2009),Oxford:WileyBlackwell,
p.16.



284

СТРАХИЊА САВИЋ

Главнијунак„Мемента”јеЛеонардШелбикојипатиодан
терограднеамнезије14.Сећасесамотрауматскогубистваи
силовањасопственеженеодстраненепознатихпровалника,
чемујеприсуствоваоонеспособљеннаконштојеударену
главу.Одтогтренутканемамогућностдастварановасећа
ња:заборављаимена,гдејекренуо,штајенепосреднопре
тогарадио,гдесеналазио.Тогастављауживотноесктрем
но напорну, а драматуршкиинтересантну позицију јунака
којиуследвеликепрепреке– тренутног заборављањасва
кодневнихдогађаја, сопственихрадњиимисли– трага за
почионицемзлочина,којигајелишиопородицеиљубави.
Посопственомтелуистетовираојезнаковепоредпута,тек
стуалне симболе, која сећању дају смисао, семиотизујући
га,подсећајућиЛеонарданациљживота–тражењеубице.
Осветажене, каоЛеонардова основнаживотнамотиваци
ја,има,дакле,низиконичкихпомагала:средњеимеубице,
професију,регистарскибројтаблица.Атусуинеколикодо
словнописанихправила:„никадасенејављајнателефон”,
„непрепусти се својим слабостима”, итд.БраћаНолан су
приповедањеовеједноставнепричедодатнодраматуршки
онеобичили.Сегментиприче,уместоунапред,текуретро
градно.Поређанисуинверзно,папричупратимоодкраја
капочетку.Другиелементкојикомпликујенарацијуједо
датнипаралелнисегментрадње,укомпратимоЛеонардау
хотелскојсобикаконепознатојособипрекотелефонаприча
животнупричуСемијаЏенкиса,Леонардовогдвојника,код
когасусетакођеразвилисимптомиантерограднеамнезије.
Офункцијамаовогсегментабићеречикасније.Паралелним
токомдвеприче,одкојихсеједнаодвијауназад,Ноланје
својупубликупоставиоуизузетнодестабилизовану,врто
главупсихолошкупозицију,управоонуукојојсеналазии
главнијунак.Оваквадраматуршкаконструкцијафрагменти
раногдешавањауједнотестираипамћењегледалаца.

ВилијамБраун(WilliamBrown),уесејуофилму„Почетак”,
закључуједа јесиже,тј.причафилмакрајње једноставна,
адајеоноштогачиникомпликованимсамактнарације15.
Причајеследећа:ублискојбудућности,укојојјеразвијена

14„Немогућнострегистровањаилиучењановеинформације,узнемогућ
ноступамћивањановихинформација,послекритичногдогађаја,одмо
ментапочетканекеболестиилитраумеизанековременаконтога,која
нестајенаконнеколиконедеља”,у:JašovićGašić,M.iLečićToševski,D.
(2014)Psi hi ja tri ja: ud bže nik za stu den te me di ci ne,Beograd:Univerzitetu
Beogradu,Medicinskifakultet,стр.57.

15ОвиаргументићеБраунупомоћиприликомвршењаупореднеанализе
НолановогинапрвипогледкрајњестатичногикамерногфилмаАбаса
Kијаростамија „Пет посвећенихОзуу” („Five dedicated toOzu”, 2003,
AbbasKiarostami),дабидоказаокомплексностпотоњег.
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новатехнологијакојаомогућаваулазакутуђеснове,главни
јунак(ДомКоб)желидасевратиуАмерикусвојојдеци,а
тонеможејер јегрешкомоптужензаубиствосвојежене.
Онјеразвиоспособностдаулазиутуђеснове,штомуомо
гућавадалакопреузимањиховеидејеикористиих.Богати
индустријалацСаитоимамогућностда гаослободиопту
жби,ализаузвраттражидаДомспроведеin cep tion,усађи
вањеидеје,тј.данепознатомчовеку,Саитовомпословном
ривалуФишеру,усадиумозакодређенуидеју.Натомпуту,
испречићемуседугасенкапрошлости,ДомоваженаМол,
коју,собзиромдасерадиоњеговојпројекцијиособе,дефи
нишењеговакривица.

Релевантностовадвафилмауконтекстусемиотизацијесе
ћањакрозпризмуличногидентитетајунакафилмовамозга
лицајестеутомештоонипоказујукакоидентитетформира
јуоблицисећања–или,бољеречено,оноштооничинеод
памћења,крозпроцесаутосемиотизације.

Кадасепредставља,Леонардкаже:„ЈасамЛеонардШел
би,живим уСанФранциску ижелим да пронађем убицу
својежене.”Памћење јеЛеонардовmi to mo te ur16, поновно
ипоновносећањенажену,овогпутаобликованоосветом,а
ДомуКобупамћењејеиопсесијаинепријатељ.Уобепри
чепостојисвесноодустајањеодзабораваиопраштања,ка
конекомдругом такои себи, а то води (ауто)деструкцији
и дестабилизацији идентитета.ДокЛеонард није у стању
даодустанеодтрагањазаубицом17,насличанначин,Дом
Кобнеможедапрепустизаборавуженукојајенастрадала
његовомгрешком,акојујемноговолеоикојамусевраћау
видусуђаје.

16ОвајфранцускитерминАлаидаАсманкористиискључивоуконтексту
колективногидентитета.Ипак,америчкифилмовипознатисупоједно
димензионалнимликовима,назначенимунеколикоцртаилиодређеним
некимдогађајем(нпр.траума).Утомсмислу,назваобихтакавдогађај
„митомпокретачем”јунакаамеричкогкомерцијалногфилма.

17Управосеутомеиназиреатрактивнапорукафилма„Мементо”:Лео
нардјевероватноубиомногоособасасредњимименомЏонипрези
меномкојепочињена„Џ”–алисетоганесећа!Какавјесмисаоосвете
уопште, а тек какав је ако сене сећамода смо је извршили? „Дакле,
Леонардникаданедоживљавапреокретилиоткровење–или,акотои
доживи,врлобрзозаборавља,азаписивањеводивишекаконфузијине
гокајасноћи,каоштоњеговоубиствоТедијапоказује,поштоимисами
почињемодасумњамодајеуправоонтај”,у:Buckland,W.op.cit.,p.6
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Филм „Ме мен то”
Се ћа ња су ин тер пре та ци ја, али не и сни мак.

изфилма„Мементо”

„Укогаиматиповерења?УТедија(…),Натали(…)илинај
бољениукогапачакниусебе?”Овакопочињеописфилма
наполеђиниоригиналногдвдиздања.Реченицауводитему
крхкостиилабилности сећања18.Иако „Мементо”уосно
ви говори о антероградној амнезији и покушају јунака да
сеизбори саистомкакобимогаодафункционишеураз
личитимситуацијама,филмсетакођефокусиранасвесној
вољизаискривљењемзначењасећања.Евоцирањесећања
императивом„Сетисе!” јестеприсиланповратактраумат
скимсликама,штопредстављапрвистадијумпредњихово
семиотизовање.

ЛеонардШелбидоживео је трауматичноискуство19.Он је
сведок екстремног насиља почињеног над њему интимно
блискомособом,аликодњеганеналазимонитрагадисо
цијацијепсихе.Напротив–Леонардинсистиранасећању,
не самона својуженувећина трауму.У једној сценииз
филма,НаталимолиЛеонардадајојпричаосвојојсупрузи.
„Зашто”,онпита.Наталиодговара:„Јерволишдајесесе
ћаш.”Наконизузетноживогприсећањанасупругу,Леонард

18„Памћењенијеапаратзаегзактнорегистровањеиконзервирањекаофо
тоапарат. Непрестано преобликовање и прилагођавање сећања пре се
можеупоредитисапраксомретуширања,којаизфотографијауспевада
избришепроблематичнеислучајнеелементе,адаоноштосеналазиу
фокусуулепша,појача,увећаиувелича.(…)Узто,сећањасуотворе
назатумачења.Поштонашепамћењенескладиштикохерентнетокове,
негонамстављанарасполагањесамоминијатурнеисечкеифрагмен
теизкојихсамиморамоданаправимоодређенуслику,ретроспективно
приповедањеможесеутоку једнеживотнеповестимењати,адапри
томнеморамомисамикривотворитисећања”,у:Asman,A.нав.дело,
стр.170171

19ИакоАлаидаАсманговориотраумиуконтекстуколективногпамћења,
овајописсеизвесноможеприписатиидогађајуизпрошлостиглавног
јунакафилма„Мементо”:„Психичкатрауманастајеуследдоживљеног
искустваекстремногнасиљакојејеугрозиложивотидубокоранилоду
шу(…)Подсилиномтаквихискуставаразбијасештиткојимсечовек
иначебраниодопажајнеиритације,ањиховнеуобичајенипоидентитет
опасанкарактеронемогућавапсихидаихобради. (…)Какобисетај
догађајмогаопреживети,активирасепсихичкимеханизамодбранекоји
психијатриназивајудисоцијација.Тојенесвеснастратегијаодбацива
ња,захваљујућикојојугрожавајућидоживљајостаједалекоодсвести
погођенеличности.Догађајсе,додуше,региструје,алисеистовремено
рушемостови ка свести.Свест капсулира доживљај који се не да ни
сећањунизабораву,штозначидасеонпремештаустањелатенцијеу
којемможедугоостатиисподповршинеинеупадљив,доксепоновоне
огласијезикомсимптома”,у:Asman,A.нав.дело,стр.114.
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закључуједајејединисмисаоживотазањегатражењеуби
цеиосвета.

Усценисапроститутком,Леонардприређујеминијубилеј
сећањабруталногубиствасупруге.Наконштојепростори
ју сценографски поставио тако да подсећа на изглед собе
непосреднопредженинусмрт,позвао јепроститутку,која
личинапокојнусупругуиобјасниојојдаодњежелидаса
чекадаонзаспиидазатимнаглозалупиврата.Наистина
чингајемногогодинаранијеиубицапробудио,непосредно
предубиствожене.Наконбуђења,Леонард,збогсвогпро
блема,непамтидајеуопштепозваопроститутку,пагаже
нинипредметипостављенипособиизузетноподсећајуна
ноћ трауматичног искуства. Доживљај/сећање постаје ин
тензивно,ајединасврхајестеодржавањесећања„врућим”
иживимпутемфлешбекова:„Когнитивнипсихолозисуне
давнофлешбековеописаликаоокретањеоднајразвијенијег
видакодирањапамћења,језичког,каодређенојранијојико
ничкојформи.Такванеприлагођенаиконичкасећањамање
сусклонапропадањуипромени.Онаостајуфиксираназа
разликуодлитералнихснимакапрошлихперцепција20”.У
другојсцени,затичемоЛеонардакакотеистепредметеуни
штаваипали:каода,незнајућиштадарадисатешкимсе
ћањем,жели истовремено и да га одржи и да га уништи.
Немогућностстварањановихсећањањегаодводиуслепу
улицуначијемсекрајуналазизидпроживљенетраумеко
јаостајејединавидљиваиприсутнасликауњеговоммен
талномживоту.Преобликовањесећањаужељузаосветом,
ипак, недвосмислено је присутно током целог наратива и
постајејезгроЛеонардовогидентитета.

ТетоваженаЛеонардовомтелумогусепосматратикаосе
миотизованамапа сећања.Нањеговим грудима стоји нај
већинатпис:„ЏонЏ.силоваојеиубиомојужену”.Мапу
сећањапреко тетоважа срећемои у „Хазарскомречнику”,
романуМилорадаПавића,гдејенателуједногмушкараца
истетовираноколективнопамћењецеленације.ИПавићи
Нолансепоигравајусанестабилношћусећањаиидентите
та,првисаколективног,адругисиндивидуалногстанови
шта:обојицаговореонестабилности.НаЛеонардовомтелу
сећања су дословно семиотизована тј. преведена у изјаве.
Јан Асман подсећа да писменост „(…) доноси ризике за
борава,нестанкаизастарелости,којисуусменомпредању
страниикојипредстављајупрепрекиднегоконтинуитет21”.

20Hirsch,J.(2003)Af te ri ma ge: film, tra u ma and the Ho lo ca ust,Philadelphia:
TempleUniversitypress,p.91

21Asman,J.нав.дело,стр.104.
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Текстови се могу прерађивати, док се „ритуална кохерен
ција засниванапонављању, тј. варијација јеискључена, а
текстуална кохеренција допушта варијацију, чак је и омо
гућава22”.Међутим,Леонардовопреживљавањеоличеноје
уготоворитуалномпонављањуодређенихрадњи,иакосеу
великојмериослањаинатекстуалнесимболе.

Накрају,двасупротстављенанаративаспајајусеиформи
рајуцелину.Леонардубијаневиногчовека за кога сматра
дајеубицањеговежене,алиубрзопостајесвестангрешке:
„Далимогудазаборавимоноштосамурадио?Далисмем
далажемсебедабихбиосрећан?”ЗатимсепојављујеТе
ди,ауофучујемоЛеонардовглас:„УтвомслучајуТеди,
да,тоћуурадити.(…)Свиманамасупотребнаогледалада
насповременоподсетекосмо.”Леонардарбитрарнобира
новумету, везујућинамерноТедијевброј таблице занову
чињеницуоидентитетужениногубице.Натајначин,Теди
језаЛеонардасемиотизованкаоубица.Тамогдесефилм
прекида,онпарадоксалнопочиње,остављајућигледаоцау
изненађењу23инедвосмисленојасоцијацијидаТединијени
прванипоследњажртваЛеонардовеманипулацијесопстве
нимсећањима.Теди,намернопостављенкаоантагониста,
јерсекористиЛеонардовомдисфункцијомдабисерешио
сопственихнепријатеља,устваријепотенцијалнипомагач,
јерЛеонарда саветује: „Нека сећања је најбоље заборави
ти.”АлиЛеонарднесамоданежелидазаборави,већнеће
дапрестанедасемиотизујесопственасећања:„Прошлости
сесећамосамооноликоколикојепотребноисамоонолико
коликојеиспуњенасмисломизначењем,дакле,самоколико
јесемиотизована24”.

22Исто,стр.99100.
23„Ме мен тојетежакиизазованјернисмоумогућностидаконструишемо

кохерентнуфабулузавремеприказивања(…)Онистичефундаментал
нуулогугледаочевеактивностиупроцесугледања,јерњегованеобична
композицијаометанекебазичнефункцијесећања.Затоштофилмиде
уназад,гледалацјеприморандаукомпонујесценеуправиред:ализа
истајетешкопратититокдогађаја,аистовременосећатисеонихкоји
сувећвиђени(…)Можемодагледамофилмовејерпоседујемокапаци
тетосећањавременаасећањеје,каокарактеристикасвести,директно
уплетено.(…)НеобичнакомпозицијаМе мен тациљадаставигледаоце
уистостањеукомејеиглавнијунак,дабизаједносањимподелилиње
говуантерограднуамнезију,немогућносткреирањановихсећања”,у:
Ghislotti,S.Narrativecomprehensionmadedif cult:filmformandmnemo
nicdevicesin“Memento”,in:Puz zle films: com plex storytel ling in con tem
po rary ci ne ma,ed.Buckland,W.(2009),Oxford:WileyBlackwell,p.8890.

24Asman,J.нав.дело,стр.309.
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Филм „По че так”
За кљу ча ла је не што у се би… Исти ну ко ју је јед ном по зна ва ла, али 

он да од лу чи ла да за бо ра ви.

Изфилма„Почетак”

Компликована структура наратива „Почетка” базира се на
1) сећањупокретачу радње, које јунаци морају усадити у
умособекојунепознају,акојеистовременомораделовати
аутореферентно,субјективноиоригинално;2)сећањуне
пријатељу,којесеувидуопаснеприказебившежене,Мол,
некадашњег предмета љубави, враћа у оличењу суђаје и
претидауништијунаковубудућност.

Уводнасеквенцафилма,којубрижљивоанализирајумноги
ауториукњизиHollywo od puz zle films,можесепосматрати
каосвојеврстанmiseenabyme,тј.мапавођењакомплетног
филма25.Идеју,којуКобовтимодлазидаусади,устварије
сећање,којећеидентификоватиФишера,Саитовогривала.
(Ново)сећањедонеће(нови)идентитет.Кобовапрепрекаје
сећање отелотворено у видуfilmno ir fem me fa ta le антаго
нисткиње,женекојујенекадволеоикојагајеволела,апре
макојојосећакривицу.Реаланпроблем,нереалнапретња–
јернепостојиуреалномсвету,већсамокаоКобовосећа
ње.Напостеру„Почетка”јеизтогразлоганаглашеноin the 
mind–ууму:наративизлочиндешавајусеунечијемуму,а
неуреалности.Али,иакозамишљениинереалниусмислу
онтологије опиљивог,феноменолошког света, за јунака су
претњеитекакореалне.

Кобовасећања–архивиранасећања–претедаугрозеком
плетнуоперацију.КобнедвосмисленоупозораваАријадну,
архитектуснова,даникаданеконструишепростореснова
посећањима,јерјето„најбољиначиндасеизгубитрагшта
јереалносташтајесан”.Међутим,самКобноћипроводи
сањајући сопствена сећања, која су заточена на спратови
мазградеиповезаналифтомпамћења:„Кобкористилифт
каомнемоничкосредство,крећућисевертикалнокрозсе
ћања,свакомапиранонаразличитомспрату.Истовремено,
покушава да закључа трауматско сећање наМолину смрт

25„Терминупућујенаспецифичантипсамореферентности,скретањапа
жњенасамогсебе.Кадасеприменинауводнесеквенце/филмова/,он
приказујечитавупалетузначењасакојимахоливудскипочециприпре
мајутерензаостатакфилмаиобичнопредстављајукомплетанфилму
малом”,у:Elsaesser,T.andBuckland,W.(2002)London:Bloomsburyaca
demic,p.47;“Местонакомесеуметнутитекстналазиуфабули–mi se 
en abymeилитекстогледало–одређујењеговуфункцијузачитаоца”,у:
Bal,M.(2000)Na ra to lo gi ja,Beograd:NarodnaknjigaAlfa,str.44



290

СТРАХИЊА САВИЋ

уподруму.Наравно,неуспева.Излазећиизњеговенајду
бљеподсвести,Молодбијадабудезакључана:њенопрису
ствоцурикрозФишеровеснове.(…)Сећањеипросторсе
надопуњују26”.

Аријаднакаже:„Кобимаозбиљнихпроблемакојепокуша
вадазакопадоле”.Овесликесећањазатворенеусновима
подсећају на li e ux de so u ve nir која често спомињеАлаида
Асман:„(…)таместасећањаможемоназватиli e ux de so u
ve nir,какобисмоњиховоприватноисубјективносвојство
разликовалиодколективнихикултурнихместасећањако
јаПјерНора (PierreNora) назива li e ux de me mo i re.Места
истваринајважнијисуокидачисетимепамћења27”.Кобје
екстремновулнерабиланнасетимепамћење.Сломљенача
шанадругомнивоуснаподсетићеганасломљенучашуиз
прошлости у собиМолиног самоубиства, а затим одвести
насликудецекојамунедостају.Кобоваафективнавезаност
за(ре)конструкцијупородицепотичеиздубокетугеикри
вице.КаоштоћеусађеносећањедефинисатиФишера,тако
исећањенаМолинусмртвећобликујеКоба.Али,ионоје
изузетно семиотизовано, а одустајање од негативне семи
отизацијесећања јесуштинапсихолошкепроменеглавног
јунакауовомфилму.

Фишер је Кобов двојник на више нивоа. Докмењају срж
Фишеровеличности,Кобћеморатидапромениисвоју;за
тим,Кобимапроблемсасећањемнасупругу,аФишерса
сећањемнаоца.РазликајеутомештоКобсвесноморада
утиченасвојесећање(иФишерово),докјеФишержртваи
предметманипулације.Кобјемађионичар,аФишерпубли
ка.ЦиљКобовеоперацијејересемиотизовањеФишеровог
сећањанаочинскуфигуруоличеноузаједничкојфотогра
фији,коју јеФишерпоставиопоредочевесамртничкепо
стеље, акојуоннемарноодбацује.Фишеровопамћењесе
мења подметањем Фишерове старе играчке, ветрењаче, у
сефгдеотацдржитестамент,штоћеФишераупутитидага
јеотац(ипак)волео,иакотонијеумеодаискаже.Фишерће
даклесећањанаоцадоживетикаопромењена,ресемиоти
зована,атоћепроменитињеговставипогледнаочинску
фигуру.Насличанначин,Кобовакривицасеразрешаваса
моусуочавањусадисфункционалнимпогледомнасећања
и у опроштају („Мораћеш да опростиш себи и да се суо
чишсањом”):„Сећање,уформиасоцијативнихвеза,мне
моничкограспоређивањаитрауматскихприсећања,такође

26Cameron,A.andMisek,R.Modularspacetimeinthe“intelligent”blockbu
ster,in:Hollywo od puz zle films,ed.Buckland,W.(2014),Oxford:Routledge,
p.120.

27Asman,A.нав.дело,стр.152
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структуришевезеизмеђуиунутарнаративнихмодула(…)
Коба опседа слика Молине смрти, која је сигнализована
начиномнакојимусењенасликавраћаусновима28”.

Затворсећања(изразкојикористиликизфилма,Аријадна)
непредстављаништадругодо(субјективну)семиотизаци
јусећања:„Прошлостпресвеганастаје,атојенашатеза,
изнашегодносапремањој29;самосеназначајнупрошлост
подсећа,самопрошлостнакојусеподсећајестезначајна30”.
КаоиЛеонарду„Мементу”,Кобсенесуочавасасећањима,
негосасопственоминтерпретацијомсећања.У„Мементу”
интерпретацијанаводинаосвету,ау„Почетку”(ре)генери
шекривицу.Чиниседајенајлакшебавитисетуђимсећа
њимаанајтежесопственим.Кобјеутомсмислулуди,али
аутентичануметниксећања.Накрајукрајева,Кобоважена
ијестеумрлањеговомкривицом,каожртвањеговихпрвих
експериментисањасаусађивањемидејеунечијуглаву.Он
јеексплоатисао,конструисаоњенасећања,акаснијећему
сенекадругасећањавраћатииопседатига.Променакоју
морададоживијеискључиволичнаиинтимна,Кобморада
научидакривицупретвориуопраштање31.

За кљу чак

Јунациобафилмасенаразличитеначине супротстављају
забораву, иако делује да би он био најефикасније решење
њихових проблема. Међутим, на путу ка забораву можда
сеналазиопроштај,каоједанодвидова(ре)семиотизације

28Cameron,A.andMisek,R.op.cit.,p.118;Оватемасејасноназиреусле
дећемдијалогуизфилма:Аријадна:„Овонисуснови.Овосусећања.
Покушавашдајеодржишуживоту,неможешдајепустиш.”Коб:„Не
разумеш.Тосусећањакојанемогудапроменим.Збоговогајажалим.”
Аријадна:„Јел’заистамислишдаможешдаизградишзатвородсећања
идајетузатвориш?Мислишдаћетоњудазадржи?”

29Asman,J.нав.дело,стр.29.
30Исто,стр.7778.
31Обафилмасадржеекстреманобрт.Mindga meфилмови,апосебноНо

лановисупознатипоекстремнимобртима–онимкојинасшокирају,
изненадепачакиразочарају.Цео„Почетак”јемождасан,аЛеонардје
мождаизмислиосопственасећања,пачакитрауму:„Питањеилионто
лошканеизвесностостајунакрају,каочигракојасевртиуПо чет ку.То
стваратензијуизмеђукомплекснихфилмоваикласичногтипанаратива,
који јевезанзашемупочетаксрединакрајиузрочнопоследичниниз
догађаја”,уPoulaki,M.PuzzledHollywoodandthereturnofcomplexfilms,
in:Hollywo od puz zle films,ed.Buckland,W.(2014),Oxford:Routledge,p.
37.Овајнапрвипогледбаналанобртбацанову,сасвимдругачијусенку
накомплетансиже.Изтогразлога,аимногодругих,посебнонаратив
них, „филмови овог типа траже поновно гледање, у биоскопу или на
маломекрану,каопокушајпостизањабољегразумевањазаплета(…)”,
у:King,G.Unravelingthepuzzleof“Inception”,in:Hollywo od puz zle films,
ed.Buckland,W.(2014),Oxford:Routledge,p.63.
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сећања:„Опроштајјепроизводдобровољнеодлукеулицу
практичног живота/ума. (…) Дакле, ми преузимамо одго
ворностдасеуздржимоодкоришћењаодређенихразлога,
услучајуопроштаја,разлогакојибитребалодаоправдају
непријатељскопонашањепремаособикојанасјеповреди
ла32”.Навишеместаусвојојкњизи„Етикапамћења”,Ави
шаи(MargalitAvishai)подсећакакосусећањасемиотизова
науосветуилибеспогубнапопојединца:„Емоцијеосвете
ижељезаосветомотровнесузапсиху.(…)Оноштотреба
дасеизбришејестеемоцијанасећањекојасепоновопре
живљава33”.Причеовихфилмованассаједнестранеучеда
инсистирањенаархивирањусећањаиодустајањуодзабо
раваможе одвести у погубне иштетне емоције.Леонард,
наконбруталногубиствасупруге,бирапутдубокепатње,а
одсопственефизиопсихолошкедисфункцијеградипрепре
ку,алииподстицајзаосветом,каодасеналазиунекаквој
животнојигри.Он,природно,заборављасвакусвојужртву
па у том смислу чини „дупло убиство” у контексту етике
памћења Маргалит Авишаиа: не само да убија тело, већ
ииме, које зањега вишеникаданећепостојати.Сопстве
намана јеистовременопорив,тереталииаутоопроштај,
оправдање свакогнаредног убиства.Коб, са друге стране,
сопственугрешкузасмртженепреобликујеукривичнуод
говорност,постајућисамсебисудијаиџелат.Губећисеу
лавиринтусопственогпамћења,онуширокомлукупрелази
комплекснуидубокупромену,пасеконачносуочавапрвоса
губитком,аондаисакривицом.

Коришћење изузетно осмишљених мнемотехничких си
стемасасврхомархивирањасећањаовејунакечинисавре
меним прототипом човекамашине, створених за убијање
(„Мементо”)илизаиграњесатуђимемоцијама(„Почетак”).
Системибазиранина архиву сећањасудаклеи слабости
врлинаовихјунака.Ти„оштећениумовиустањусудапри
кажуизузетнемоћи;(…)њиховаограниченостпретварасеу
снагу(…);докнаизгледгубеконтролу,онистичуновуврсту
односа са вештачким, рутинираним или аутоматизованим
окружењем (…). Другим речима, ове патологије предста
вљенесугледаоцимакаопродуктивне34”.Архивираносећа
њесекодовихјунакапретвараустимулишућупатологију.
Онотражиадекватнуорганизацију,којаомогућаваспретно
(пре)узимање и додатно архивирање података по потре
би.Уконтекстуовакве,по јунака,дисфункционалне, апо

32Avishai,M. (2002)Et hics of me mory, London: Harvard university press,
p.201.

33Исто,стр.207208.
34Elsaesser,T.op.cit.,p.31.
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окружење,продуктивнепатологије,иупозитивномиунега
тивномсмислу,брижљивоархивирањесећањасеназирекао
методуклапањау(социјални)светбудућности.Данас,када
заборавподједнакорегулише(и)сторијеколикоипамћење,
архивирано памћење представљено у дваmindga me фил
маКристофераНолана,каодапредсказујебудућностгдеће
ононесамодефинисатиконкретнеличностииодносе,већи
функционисатипопуткомпјутеракојићеуправљатисвешћу
појединаца.
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MEMORYARCHIVING
INFILMSMEMENTO (2000)ANDINCEPTION(2012)

Abstract

The main aim of this paper is determining how personal memory
archivehasinfluencedtheidentityofcharactersinthefilmsMemento
andInception.Theabovementionedfilms,bothdirectedbyChristopher
Nolan,belongtopopularHollywoodproductiondealingwiththesubject
of memory, offering various examples of semiotisation of archived
memories.ThemaincharacterofthefilmMementodealswithaseries
ofmnemonicsthathelphimcreateapersonalarchiveofasuppressed
traumathatmotivatesrevenge,whileinthemovieInception,thefeeling
ofguiltisageneratorofmemoryarchiving.Thispaperwillshowthat,
in thesesocalledmindgamefilms,asdefinedbyThomasElsaesser,
the dysfunctional and irrational semiotisation of archived memories
disturbsthepsychologicalandindividualstabilityofthesecharacters,

thusaffectingtheiridentity.

Keywords: Memento, Inception, Nolan, archiving, memory, identity


