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Уни вер зи тет Сингидунум у Бе о гра ду,  
Фа кул тет фи зич ке кул ту ре и ме наџ мен та у спор ту, Бе о град; 

Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских  
умет но сти, Бе о град
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Сажетак:Циљовограда једаприкажеипредложикоришћење
статистичкихквантитативнихиквалитативнихметодаистра
живањауанализифилмских,медијскихидрамскихтекстова.Уту
сврхуустудијислучајаанализиранјефилмНестала,коришћењем
анализеконтраста,анализаструктуреконфигурацијe,корелацио
наанализа,анализадистанци,факторскаанализа.Статистичке
анализесуурађенепраћењем17ликоваи2појаве,са6варијабли.
Филмјеанализирануцелостиалииподељеннамањенаратив
нецелине.Резултатианализасупоказалидајеприменастати
стичкихметодадовеладооткривањадубинскихслојевадрамског
текстаанедотривијализацијепроблемаипроцесазакључивања.
Збогтогасупредложенедапостанудеометодолошкеапаратуре
уанализифилмских,медијскихидрамскихтекстова.

Кључне речи: друштвена критика, анализа контраста, анали
за структуре конфигурација, корелациона анализа, факторска
анализа
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Изостанак примене квантитативних метода у друштвено
хуманистичкимдисциплинамa1могућејеуочитииустуди
јамафилма,медија,позориштаидрамскихуметности2.Раз
логсеможепотражитиуувреженоммишљењуистраживача
дајепредметизучавањаовихнаукатоликоспецифичанда
сенеможенаваљанначинквантификоватинитиквантита
тивнимметодамаистраживати3каоидасвакипокушајкван
тификацијеуствариводитривијализацијипроблема.Ипак,
акосеуобзирузменарастајућаобластквантитативнихсту
дија културе кроз Кинометрику (Cinemetrics) Друштвено
рачунарство(SocialComputing)иДигиталнухуманистику
(Digital Humanities)4 и прокламована потреба за интерди
сциплинарним приступом предмету друштвенохумани
стичких наука5, примена квантитативнихметода истражи
вањаделујекаомогућносткојунијеоправданокатегорички
одбацити.Садругестране,применаквантитативнихметода
уанализифилманијеноваидеја6,будућидабројауторако
јисезалажезаовуидејунастављадасеувећава7.Циљовог
радаједапредложиипредставикоришћењестатистичких
квантитативнихметодаистраживањауанализифилмских,
медијскихидрамскихтекстова,односнопрезентацијаста
тистичкихметодакаопрактичногалатаусагледавањупо
јава и закључивању који се може на ваљан начин приме
нитииуизучавањупредметаистраживањадруштвеноху
манистичкихнаука(теориједрамскихуметности,филмаи
културепресвега).

Уфункцијииспуњењапостављеногциљаустудијислучаја
бићеобрађенфилмНестала(GoneGirl,2014,ДејвидФин
чер/DavidFincher)каорепрезентативанпримерпостмодер

1 Baselga, S. V.,  PérezMontoro, М. and Sánchez, L. (2019) The use of
statistics to define taxonomies of film voices: a practical approach to
documentary classification, Visual Communication, 0(0), pp. 1–23; DOI
10.1177/1470357219850591.

2 Redfern, N. (2013) Film studies and statistical literacy,Media Education
ResearchJournal4(1),pp.58–71.

3 Slingerland,E.(2008)WhatScienceOferstheHumanities:IntegratingBody
andCulture,NewYork:CambridgeUniversityPress.

4 Вишеизвора:Tsivian,2009;Baxter,2014;Manovich,2015;Baselga,Pérez
MontoroandSánchez,2019.

5 Milošević,M.iRistić,I.(2016)Novmetodološkipristupstudijamakreativ
nosti,InMediasRes,5(8),pp.12371250.

6 Salt,B.(1974)Statisticalstyleanalysisofmotionpictures,FilmQuarterly,
28(1),pp.13–22.

7 Redfern,N.(2014)Quantitativemethodsandthestudyoffilm.Invitedlectu
re,UniversityofGlasgow,14May.01.03.2020;Baselga,S.V.,PérezMon
toro,М.andSánchez,L.(2019)Theuseofstatisticstodefinetaxonomiesof
filmvoices:apracticalapproachtodocumentaryclassification,VisualCom
munication,0(0),pp.1–23.
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нистичогтекста8.Филмпредстављалинијеодносаиинди
видуалнеживотебрачногпараНик(БенАфлек/BenAf eck)
иЕјмиДан(РозамундПајк/RosamundPike)поводомњене
наводнеотмице.Наративнаструктураподељенајеутрили
неарнецелинеокосржицентралногдогађаја:пре,токоми
наконЕјминогнестанка.Основниразлогизбораовогтекста
јестекоришћењесредставанепоузданемултиплефокализа
ције, постављајући индикацију у медијској репрезентаци
јипоистовећивањемфилмскекамересателевизијскомкао
коментароинтепретацијамаобјективногнаратора.Чакни
опредељење за једног одмогућих наратора сваког од сег
менатафилманиједовољнодабисеишчиталонедвосми
сленозначењезбогнаглашененепоузданостинаратора.На
пример, када се приказују делови Ејминог дневника није
јасно одређено да ли се ради о Ејминој субјективној ин
терпретацијиобјективнихдогађања,њенојсвеснојлажии
манипулацији,НиковојсубјективнојинтерпретацијиЕјми
ногзаписа,његовојсвеснојлажииманипулацији,објектив
номприказусубјективногдоживљаја једногод јунакаили
паксамомобјективномдогађању.Будућида јепоузданост
хомодијегетичкихнараторадоведенаупитање,аисам ја
санинедвосмисленизборнаративнеистанценемогућ,ме
тодеквантитативнеобрадеомогућују јединственуанализу
садржајакојанијевезаназадрамскиконтекст.

Метод

ПоштојефилмНесталаозначенкаохиперболична9исати
рична10 представа савременог друштва, откривање устрој
стваиначинафункционисањасветафилмапредстављаис
траживачки задатак који није лако испунити коришћењем
традиционалнихметодаанализебашзбог гореобјашњене
специфичнеструктуреинарације.Збогсвојеширокепри
мене у анализи драмских (и филмских) текстова, присту
пачне квантификације које омогућују, али и покушаја од
говора на специфичан истраживачки задатак, као почетна
тачкаовогистраживања,бићекоришћенеФистерове(Man
fred Pfister) методе и технике анализе концептуализације

8 Alleva,R.(2014)Exileonmainstreet‘gonegirl’,Commonweal,18(141),
2223.

9 Sharf,Z.(2014)10ThingsWeLearnedAboutDavidFincherand‘GoneGirl’
AtFilmIndependentEvent,IndieWire,01.03.2020.http://www.indiewire.
com/2014/10/10thingswelearnedaboutdavidfincherandgonegirlat
filmindependentevent69212/

10Alleva,R.(2014)Exileonmainstreet‘gonegirl’,Commonweal,18(141),
pp.2223.
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и карактеризације ликова у драмском тексту11. Концепту
ализацијаикарактеризацијалицадрамеидрамскефигурe
филма биће испитиване анализом контраста и анализом
структуреконфигурација12.Радидобијањапрецизнијихза
кључакаосновниподацидобијениизовиханализабићедо
датно квантификовани, а затим подвргнути корелационој,
анализидистанцеианализиглавнихкомпоненти.Анализа
самогтекстаодноснопокушајпродирањауњеговедубин
ске слојеве путем квантитативнихметода, са једне стране
је иновативан у односу на досадашњу примену ових ме
тода у области драмских уметности13 док са друге стране
представљалогичнуекстензијуФистеровогметода.

ПремаФистеру, друштвени контекст и интеракције у које
ступају,играјусуштинскуулогууконструисањуиразумева
њудрамскихликова,којијединопостојеуодносусасвојим
окружењем.Уоченазависностликоваодњиховогдруштве
ног контекста и интеракција омогућује да се у анализама
филмскогтекстакрозпосматрањапојавнестранеконфигу
рацијеикарактеризацијеликовареконструишедруштвени
контексткaoњиховузрочник.Скупсвихликовакојисепо
јављујунасценибезобзирадалиизговарајутекстиливр
шефункцијудекораисценографијесулицадраме(dramatis
personae)14.УфилмуНесталалицадрамесу анализирана
структуралнимиквантитативнимметодама.Одређенајеве
личинаиструктуралица,доксуквалитетиструктураод
носа ликова анализирани анализом контраста и анализом
структуре конфигурација. Како се Фистерова анализа од
носинадрамскетекстовеипозоришнепредставе,схватање
конфигурације прилагођено је филмском медију. Анализа
јевршенапосценама,аликадасесценасастојалаодмон
тажнесеквенцеилисеконфигурација значајнопроменила
утокусамесценеконфигурацијесуобележаванесловним
индексомпоредбројасцене.Такођекадабисценабилапре
кинутаинсертовањемнекедругесцене,папослењеногза
вршетканастављенауистојконфигурацијинијетретирана
као нова конфигурација. Анализе су рађене на узорку од
17лицаизабранихпремабројупојављивања,редоследуса
одјавнешпице ињиховој функцији. Као резултат анализе

11Pfister,M.(1988)TheTheoryandAnalysisofDrama,NewYork:Cambridge
Universitypress.

12Под конфигурацијом се подразумева присуство ликова на позорни
ци у било коммоменту представе, промена конфигурације доводи до
променесцене.

13Вишеизвора:O’Brien,2005;Moretti,2007;Tsivian,2009;Redfern,2014.
14Pfister,M.(1988)TheTheoryandAnalysisofDrama,NewYork:Cambridge

Universitypress,p.164176.
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контрастадобијенаједводимензионалнаматрица(Табела1)
гдејесвакиликпроцењенна6биполарнихваријабли.Свих
6варијаблиустварипредстављајукрајњеконтрастеособи
наважнихзаописивањеиразумевањедруштвениходноса
којиваладајуусветуфилмаНестала,аоцена+или–озна
чаваликкојипосвојимкарактеристикамаприпада једном
од супротних полова. Ликови су оцењивани по следећим
биполарнимваријаблама:раса(+бела,нијебела),пол(+
мушки, женски),узраст (+млад,  средовечанилистар),
материјалнистатусипорекло(+богат,сиромашан),место
рођењаистановања(+метропола, провинција),школска
спрема(+високошколован,средњеилиосновнообразо
вање).Овакодобијенаматрицадаљејеквантификованана
начин сличан начину како је то у својим анализама кон
фигурацијаидистанцирадиоСоломонМаркус15 (Solomon
Marcus)односно+језамењенса1,а–са0.Наовајначин
квантификованимподацимаурађенајекорелационаанали
за(Табела2),односноизрачунатјеПирсоновкоефицијент
линеарнекорелације(Pearsoncorrelationcoef cient)какоби
се утврдила правила повезивања варијабли16, односно ко
јесеособинеликованајчешћејављајузаједно.Овдетреба
напоменутидаиакојеоваврстаквантификацијеианализе
приличнопрактична (штоћесекаснијепоказати),означа
вањеса1и0имплицираодсуствопрвекарактеристикеане

15Исто.
16Kovačić,Z.(1998)Multivarijacionaanaliza,Beograd:Ekonomskifakultet.

Табела1Анализаконтрасталикова,где(+)представљаприсуство
датекарактеристике,а(–)присутвоњенесупротностикодлика.
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супротност(доккодваријаблераса,тонеправиразлику,код
напримерваријаблеполнијеистоозначитиженскокаоне
мушко).Овасемантичкаразлика,поштосерадиономинал
нојскали,немаутицајнарезултаткорелационеанализеали
јепотребноиматијенаумукодинтрепретацијарезултата.

Каорезултатанализеструктуреконфигурацијадобијенаје
дводимензионалнаматрицабинарнихбројева,којипредста
вљајуприсутвоиодсустволиковаусценама(Табела3).На
овајначинквантификованиподацидаљесуанализираниме
тодомдистанце17.Збогобиманаративаилицадраме,анали
задистанцепримењенајенафилмуцелини(Табела4)алии
напојединењеговеделове(Табеле5,6,7).

У циљу спознавања узрочно последичних веза, анализом
главнихкомпоненти18анализиранјесредишњидеофабуле
којисеодвијазавремеЕјминогнестанка(Табела8).

Резултати

Анализирајући особине 17изабраних ликова на 6 изабра
нихваријаблиурађенајеанализаконтраста(Табела1)која
јепоказаладауфилму,међуглавнимликовимаубедљиво
доминирајуликовибелерасекаоисредовечниистари.Ре
зултатикорелационеанализе(Табела2)показујудапостоји
статистичкизначајнаповезаностизмеђуваријаблиматери
јалногстатусаипорекла,каоишколскеспреме.Повољан
материјаланстатусутомслучајувезанјезапредиспозицију
животауграду,каоштојезаградвезанооствареношколско
образовање.

Табела2Вредностикоефицијентапирсоновелинеарнекорелације
(r)ињиховастатистичказначајност(p)

17Pfister,M.(1988)TheTheoryandAnalysisofDrama,NewYork:Cambridge
Universitypress.

18Kovačić,Z.(1998)Multivarijacionaanaliza,Beograd:Ekonomskifakultet.
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У анализу структуре конфигурација, поред већ наведених
ликова,каопосебниликовиукљученесуидвемасовнепо
јаве:медијии јавност.Подмедијимасеподразумевапоја
вагрупеновинара,сниматеља,фотографаифоторепортера,
докјекаојавностозначенасвакапојававећегрупељудиу
сценамакојеседешавајуујавномпросторубилодасаоста
лимактеримаинтереагујуилисупосматрачиилисамослу
чајнипролазници.Препознатоје56различитихсценаи70
конфигурација(Табела3).

Табела3Анализаструктуреконфигурација,
односнопојаваликовапосценама

Анализа структуре конфигурација показује да се Ник по
јављујеу75%свихконфигурација,ЕјмииЈавносту45%,
следеМарго са 28%,Ронда са 25%,Џејмс са 24%,Меди
ји са 18%, Танер са 17%,Дези, Ренд,Мерибет и Елен са
11%,АндииНоелса7%,Шерон5%,Грета4%,Џеф2,5%
и Никови родитељи са по 1,5% (Табела 3). Као најчешћа
конфигураијајављасеНикЕјми7пута,НикЕјмиЈавност,
НикМаргоТанер,НикМарго,НикРондаЏејмспо3пута,
НикЕјмиМедијиЈавност,НикМаргоТанерЈавност,Ник,
Ејми,ЕјмиГретаЏеф,РондаЏејмсНоелЈавностиРонда
Џејмспо2пута.Осталих35различитихконфигурацијасе
појављујесамоједанпут(Табела3).
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Наподацимадобијениманализомстуктуреконфигурација
урађенајеанализадистанцеметодомбинарногквадратаЕу
клидове удаљености (Binary Squared Euclidean Distance)19
гдесеуобзирузимајусвислучајевинепокалапањапојаве
ликоваибројмогућихпојава,адистанцаварираод0што
значипотпунопоклапањедо70штоуовомслучајупредста
вљанајвећумогућудистанцу(Tабела4).

Tабела4Aнализадистанце,методом
бинарногквадратаЕуклидовеудаљености

Tабела5АнализадистанцедогађајапреЕјминогнестанка,
методомбинарногквадратаЕуклидовеудаљености

Tабела6АнализадистанцедогађајапослеЕјминогповратка,
методомбинарногквадратаЕуклидовеудаљености

19Pfister,M.(1988)TheTheoryandAnalysisofDrama,NewYork:Cambridge
Universitypress.
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ДистанцеварирајуодпотпуногпоклапањаРендаиМерибет
искоропотпуногпоклапањаРондеиЏејмса,доксунајвеће
дистанцеизмеђуНикаиДезија,Ноел,ГретеиЏефасаједне
странеиЕјмииМарго,РондеиЏејмсасадруге.Саукуп
номдистанцомод855Никјеубедљивонајудаљенијилику
односунасвеосталеапратигаЕјмиса636,јавностса548,
Маргоса456иРондаса416.

Tабела7АнализадистанцедогађајапослеЕјминогнестанка,
методомбинарногквадратаЕуклидовеудаљености

Tабела8Резултатианализеглавнихкомпонентиструктуре
конфигурације(присустваликовапосценама)засредишњидео

филма(одЕјминогнестанкадоповратка)
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Међутим, када се структура филма хронолошки подели у
тридела,наделовепренестанкаЕјми,догађаје одњеног
нестанкадоповраткаидогађајепослеповраткадобијајусе
другачијирезултати(табела5,6и7).

Сегмент централног збивања садржи појавност великог
бројаликоваисценауодносунапериодпреинаконЕјми
ногповратка,збогчегајеурађенаианализаглавнихкомпо
нентиовогделанаматрицибинарнихподатакадобијеном
анализомструктуреконфигурације(Tабела8).

На основуматрице дистанци (Табела 7) извршена је ини
цијалнаекстракцијафактораметодомглавнихконпоненти.
ПриекстракцијифакторакоришћенјестандардниГутманов
критеријумзаодређивањебројазначајнихглавнихкомпо
нената. Значајним се сматрају оне компоненте чији су ка
рактеристичникореновивећиод један.Дабисеутврдиле
стварнерелацијемеђуиздвојенимфакторимасистемглав
нихкомпонентитрансформисанјеуједноставнеструктуре
коришћењемОблиминметода20.Наовајначиниздвојеноје
пет компонентикоје су трансформисанеуОблиминпози
цијукојадајепетОблиминфактора(Табела8).Факториоб
јашњавају72,188%укупневаријансе.Првиинајснажнији
фактор објашњава 22,8% укупне варијансе.Он је високо
засићенсимултаномпојавомРенда,МерибетиМедија.Дру
гифакторобјашњава18,448%укупневаријансеизасићенје
појавомЕјмииДезијакојаискључујепојавуНика,Танераи
Маргоиобрнуто.Трећифакторобјашњава14,279%укупне
варијансеизасићенјепојавомРондеиЏејмсаповезанеса
нестанкомЕјми.Четвртифакторобјашњава9,375%укупне
варијансеизасићенјепојавомГретеиЏефакојасетакође
везујезаЕјмиаискључујеНика.Ипетифакторобјашњава
7,800%укупневаријансеизасићенјепојавомЕлен,Ендии
Ноел,којаискључујепојавуШерон.

Интерпретацијарезултата

У филмуНестала анализом приказаних елемената могу
ћејеусвојитиинтепретацијузаснованунаквантитативним
методамаишчитавањанасупротмногобројнимтумачењима
наратологије.

Наосновурезултатаанализеконтраста(Табела1)могућеје
уочитипоистовећивањедијегетичкогсветакаокритикеаме
ричкогдруштвапривилегованихприпадникабелерасекоји
суухијерархијскомодносустарихпремамладима.Средо
вечнииликовистариједобидоминирајууодносунамладе,

20Kovačić,Z.(1998)Multivarijacionaanaliza,Beograd:Ekonomskifakultet.
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посебнонаглашенокрозјединимладиликЕндикојифор
мирасликусвојепојавностиумедијимазаједносаЕјминим
богатимродитељима.

Резултатикорелационеанализе(Табела2)показујудасеу
светуНесталебитибогатизједначавасапорекломизграда
односнометрополеилиживотомуњој.Дистинкцијупоста
вљапредстављенапроменаоколинекојасеможепосматра
ти кроз прелазак семантичке баријере између провинције
иметрополе21, ликовиЕјмииНикприморани су на тран
формацијузбогболестињеговемајке,мењајућидинамику
социјалногстатусаипорекла.Уконтинутитетупредности
богатстваможесезакључитидависокдруштвенистатусу
филмуНесталапратересурсизаобразовањештодоказује
повезаностизмеђушколовањаиматеријалногстатуса.

Имајућиувидурезултатеанализеструктуреконфигураци
је(Табела3)ианализедистанци(Табела4),можеседаље
уочитиидаликовидоминантноградедијаднемушкожен
скеодносе:НикЕјми,НикМарго,ЕјмиДези,РендМери
бет, РондаЏејмс, ЏефГрета. Посматрајући наратив у це
лини,умеђусобномодносуликоваалиикорзрелацијупар
НикЕјмииокружење,иакопостојиинтеракцијасавеликом
количиномдругихликова,њихдвоје су успелидаизмеђу
њихиостаткадруштваизградевеликудистанцу(Табела4).
Ипак,акосехронолошкианализираследпрезентованихдо
гађаја уфилмуНестала (Табеле 3, 4, 5, 6, 7, 8), може се
закључитидасуупрвомделуфабулеНикиЕјмиприлич
ноблискидокпремаостаткусветаимајуприличнудистан
цу(Табела5).Кадасепреселеупровинцијудистанцамеђу
њимарасте,штокулминираЕјминимнестанком(Табела3).
Уцентралномделуизмеђуњихдвојепостојимаксимална
дистанца(Табела7),апослењеногповраткауспостављасе
нарушенаблискостглавнихјунака(Табела6).Требауочити
даблискостЕјмииНикарастеутрећемделууодносуна
први,дистанцасаостаткомсветасесмањује,анајвећепри
ближавањесеуочавауњиховојдистанципремамедијимаи
јавности(Табеле5и6).

Медијизација приватногживота представља коментар ван
дијегетичког живота ликова будући да се интепретаци
ји којој су изложени у оквирумедији и јавност, наставља
у манифестацији поетике редитеља. Представљене сцене
ујавностипреинаконнестанкаЕјмисусликепородичног
животакојисепредстављасрећним,односдвојељудипо
чињепозитивнимпредстављањемујавностиинегативним

21Pfister,M.(1988)TheTheoryandAnalysisofDrama,NewYork:Cambridge
Universitypress.
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уприватности,заокружујућипутдоконачногуспоставља
ња поновног односа привидно обелодањеног примирја и
интимногконфликта.

Још једанпарповезан са јавношћуимедијима јесу лико
виРендаиМерибет(Табела3и8).Наиме,Ејминиродите
љисеникадапоправилунепојављујубезприсустванови
нара (осиму сцениодласкаНикаиЕјмиупровинцију) и
Јавности (Табела 3).Њихова појава у присуствуновинара
представља најјачифактор којим семоже објаснити поја
вљивањеиодсустволиковапосценамауцентралномделу
збивања(Табела8).„ЧудеснаЕјми“јошикаодевојчицапо
зициониранајекаојавнафигурапостављенаодстранесво
јихродитеља,штосекаснијенастављакрозЕјминутрудно
ћуузсвеприсуствојавности.Можесезакључитидајеоднос
родитеља,пресвегапрема Ејми,алиипремаНику, једна
врстапредставезамедије,тј.односуфункцијиграђењаи
одржавањаспољашњеслике–фасаде.

Акосеупоредибројконфигурација(Табела3),можесерећи
даНикзнатночешћеступауодноссаљудимакојиприпа
дајуЕјмином свету (Ренд,Мерибет,Дези), докЕјми дели
самоједнусценусаНиковоммајкомидвесасестром,али
сањиманеступауодносвећсесамомеђусобнопосматра
ју са чуђењем. У представљеној дистанци између сестре
близнакињеисупругеможесезакључитидапојаваЕјмиу
НиковомживотузначиодсуствоМаргоиобрнуто.

Могућности за даље интерпретирање добијених података
овимсениизблизанеисцрпљују, алипошто јепримарни
циљрадапредстављањемогућностиприменестатистичких
метода,даљаанализадобијенихрезултатаћеизостати.

Закључак

Наосновудобијенихрезултатаможесезакључитидапри
менаквантитативнихметодаможебитикориснауанализа
мафилмскихтекстоваидањенирезултатимогупослужи
тикаоосновазапостављање,потврђивањеиоповргавање
теоријских претпоставки. У конкретној студији случаја,
анализапредстављеногфилмскогсадржајапружаувидван
интепретацијакојисеослањајунаверодостојностнарације
фокализатора.Применомстатистичкихметодауспоставље
но је издвајање основних елемената филма и дедуктивно
одређивањеправилањиховогпојављивања,потврђујућида
могупостатидеометодолошкеапаратуреуанализифилм
ских,медијскихидрамскихтекстова.Понуђенметоднемо
ранужноискључиватидругеметоде,већсеможекористити
каодопунауциљуразумевањапредметаизучавања.
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Abstract

Theaimofthispaperistoproposeandtopresenttheuseofstatistical
quantitative andqualitative researchmethods in the analysisoffilm,
media and dramatic texts. In order to fulfil the goal, the filmGone
Girl (2014)wasanalysedasacase studybyusingcontrast analysis,
analysis of the structure configuration, correlation analysis, distance
andfactoranalysis.Statisticalanalyseswereperformedfollowingthe
17charactersandthetwophenomena,withsixvariables.Thefilmwas
analysedasawholeanddividedintosmallernarrativesegments.The
resultsoftheanalysisshowthattheapplicationofstatisticalquantitative
andqualitativemethodshavenotledtothetrivializationoftheproblem
and the process of concluding, but have helped in discovering the
deep layers of the dramatic text instead.Conclusionwas drawn that
statisticalquantitativeandqualitativemethodsshouldbecomepartof
themethodologicalapparatusinanalysesoffilm,mediaanddramatic

texts.
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