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Aпстракт: 
У ра ду се из ла же струк ту рал но-се ми о тич ка те о ри ја мо де ли за ци је Ју-
ри ја Лот ма на, са по себ ним освр том на мо де ли за ци ју на фил му. Филм 
Бу ђе ње па цо ва Жи во ји на Па вло ви ћа кон тек сту а ли зу је се уну тар цр-
ног та ла са у ју го сло вен ској ки не ма то гра фи ји и ауто ро вих по е тич ких и 
есте тич ких схва та ња, да би се за тим из вр ши ла де таљ на ана ли за по-
сту па ка мо де ли за ци је ко је аутор при ме њу је у фил му.

Кључ не ре чи: 
мо дел, мо де ли за ци ја, филм, се ми о ти ка, мон та жа, ка дар, ми ме сис, знак, 
Ју риј Лот ман, Жи во јин Па вло вић.

Сво је се ми о тич ко схва та ње мо де ли за ци је све та Ју риј Лот ман (1922–1993) 
за сни ва на ари сто те лов ској тра ди ци ји ми ме ти зма,2 а слу же ћи се ис ку-
стви ма ру ског фор ма ли зма, лин гви сти ке, праг ма ти зма, марк си зма-ле-
њи ни зма, ки бер не ти ке и те о ри је ин фор ма ци ја. Већ ру ски фор ма ли сти, у 
свом уче њу о умет но сти и умет нич ком де лу као „су ми по сту па ка“, ни ка да 
за пра во не до во де у пи та ње ми ме тич ку при ро ду умет но сти: они, као и 
Ари сто тел, под умет но шћу и по ступ ком ни ка да не под ра зу ме ва ју па сив-
но, ме ха нич ко пре но ше ње, пре сли ка ва ње, по на вља ње, иден тич ну „ко пи-
ју“, већ пре „де фор ма ци ју“ по дра жа ва ног, „оне о би ча ва ње“, из ме шта ње из 
ауто ма ти зма пер цеп ци је ко је ба ца но во све тло на ствар ност, под ра зу ме-
ва но во „ви ђе ње“, и упра во је у то ме спо знај на моћ умет но сти. Оно што 

1 vlad kol @se zam pro.rs
2 О ово ме ви де ти: Ко ла рић, 2009.
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се по дра жа ва та ко ђе ни је не ка ста тич на, до вр ше на ре ал ност већ про цес, 
деј ство, енер ги ја, про ме на, оно „ви дљи во“ са мо кроз умет ност, са мо кроз 
ми ме тич ку ак тив ност, ак тив ност ди на мич ког кон стру и са ња умет нич-
ког де ла. Умет ност у том сми слу по чи ва на јед ној вр сти тран сфор ма ци је, 
пре о бра жа ја, где се пред ме ти пре тва ра ју у зна ко ве, свет пред ме та у свет 
зна ко ва (Лот ман, 2004: 83), и на јед ној вр сти ап страк ци је „ко ја је услов но 
за не ма ри ва ње це ли не објек та, ра ди не ког од ре ђе ног, из дво је ног и по зи-
тив но ока рак те ри са ног мо мен та“ (Ме две дев, 1976: 136). За Ју ри ја Лот ма на, 
умет ност „спо зна је жи вот ко ри сте ћи се сред стви ма ње го вог од ра жа ва ња“ 
и „сред стви ма ко ја су јој до ступ на по нов но об ли ку је (вос со зда ть) ствар-
ност ко ја чо ве ка окру жу је“ (Лот ман, 1970: 43, 45). 

Умет ност спо зна је жи вот пре о бли ку ју ћи га. У не ком ма те ри ја лу 
умет ник пре о бли ку је сли ку жи во та у скла ду са струк ту ром ко ја је, 
по ње го вом ми шље њу, свој стве на да тој по ја ви ствар но сти. По ја ве 
ко је умет ни ка окру жу ју ни су аморф на ма са, оне чи не од ре ђе ну ма-
те ри јал ну струк ту ру, си стем од но са ко је умет ник при ка зу је у кон-
струк ци ји свог де ла. Умет ни ко ва тво ре ви на ис пу ња ва сво ју спо-
знај ну уло гу са мо ако ње на струк ту ра на аде ква тан на чин от кри ва 
струк ту ру ствар но сти у окви ру нај про гре сив ни је ми сли до тич не 
епо хе (Лот ман, 1970: 47). 

To има не по сред не им пли ка ци је на схва та ње умет но сти као мо де ли за-
ци је: 

[Ако се] у свој ству мо де ла објек та раз ма тра би ло ко ји дру ги објект 
ко ји га ими ти ра [подражава, приказује], ко ји у про це су из у ча ва ња 
слу жи као ње гов сво је вр сни за ме ник, он да се ја вља мо гућ ност да се 
јед на од основ них од ли ка умет но сти – спо зна ја пу тем пре о бли ко ва-
ња – ин тер пре ти ра као по ја ва мо де ло ва ња (Лот ман, 1970: 61). 

Мо дел (франц. обра зац, ка луп) мо же се јед но став но де фи ни са ти као 
ана ло гон не ког објек та ако и ка да у про це су са зна ња слу жи уме сто 
са мог објек та. По мо ћу ње га и на ње му мо гу се оба вља ти из ве сне са-
знај не рад ње без при су ства објек та (Пет ко вић, 1984: 178). 

Упра во мо дел у умет но сти пред ста вља струк ту ру из у зет ног ди на ми зма и 
сло же но сти, и на то ме по чи ва ње го ва огром на спо знај на и об ли ков на моћ. 
„Мо гућ ност умет но сти да мо де лу је нај сло же ни је објек те и од но се, ко ји ни 
уз по моћ би ло ка квих дру гих сред ста ва не под ле жу спо зна ји, да је по се бан 
пе чат са мој при ро ди мо де ла у умет но сти“ (Лот ман, 1970: 63). „Пре сли ка-
ва ње бес ко нач но сло же не ствар но сти на је дан уре ђен си стем са ко нач ним 
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бро јем еле ме на та и њи хо вих ме ђу соб них од но са, то је за пра во мо де ло ва-
ње“ (Пет ко вић, 1996: 78).

У фил му Лот ман ви ди ван ред но сло жен се ми о тич ки си стем и струк ту-
ру из у зет не мо де ла тив не мо ћи, „дра ма ти чан про цес спо зна ва ња жи во та“ 
(Лот ман, 1976: 6). Је зич ки ка рак тер фил ма нео дво јив је од ње го ве об ли-
ков не и спо знај не функ ци је као умет нич ког мо де ла. Ка ко „умет ност не 
од сли ка ва јед но став но свет бе жи вот ном ауто ма тич но шћу огле да ла – она 
пре тва ра сли ке све та у зна ке и ти ме ис пу ња ва свет зна че њи ма“ (Лот ман, 
1976: 15–16), та ко 

чи та ва исто ри ја фил ма као умет но сти пред ста вља ла нац от кри ћа 
чи ји је циљ про те ри ва ње ауто ма ти зма из свих ка ри ка под ло жних 
умет нич ком из у ча ва њу. Филм је по бе дио по крет ну фо то гра фи ју, на-
пра вив ши од ње ак тив но сред ство спо зна је ствар но сти. Свет ко ји он 
ре про ду ку је исто вре ме но је и сам обје кат и мо дел то га објек та (Лот-
ман 1976: 17). 

Ова „по бе да“ оства ре на је у пр вом ре ду уоча ва њем спе ци фич но сти ди-
стинк ци је из ме ђу умет но сти и ствар но сти на фил му, где се „од и гра ни 
[подражавани] жи вот раз ли ку је од истин ског жи во та сво јом рит мич ком 
раш чла ње но шћу. […] Ре про ду ку ју ћи ви дљи ви и по крет ни из глед жи во та, 
филм га раш чла њу је на од сеч ке. […] Ова рит мич ка раш чла ње ност и чи ни 
осно ву за по де лу тек ста фил ма на ка дро ве“, где је ка дар „основ ни но си лац 
зна че ња филм ског је зи ка“, ко ји се он да мо же да ље „улан ча ва ти“ у сло же-
ни је зна чењ ске је ди ни це (Лот ман, 1976: 25–26). 

Филм сто га мо де лу је нај пре сред стви ма мон та же, ко ја је са мо по је ди на чан 
слу чај сред ства ко је се ши ро ко при ме њу је у умет но сти – „за јед нич ког сме-
шта ња ра зно род них еле ме на та“. 

Су ко бља ва ње еле ме на та раз ли чи тих си сте ма (они мо ра ју би ти и су-
прот ни и упо ре ди ви, то јест је дин стве ни на не ком ап стракт ни јем 
ни воу) пред ста вља уоби ча је но сред ство обра зо ва ња умет нич ких 
зна че ња. На ње му се из гра ђу ју се ман тич ки ефек ти ти па ме та фо ре, 
сти ли стич ки и дру ги умет нич ки сми сло ви (Лот ман, 1976: 49). 

Пре ма при ма ту се ман тич ког или син так сич ког и сте пе ну об ли ков но сти и 
ап страк ци је, фил мо ви соп стве ну мо де ла тив ну моћ усме ра ва ју у два прав-
ца: 1) фил мо ви ори јен ти са ни на струк ту ру ствар но сти (је зик; кôд) и 2) фил-
мо ви ори јен ти са ни на ње ну не по сред ну ем пи риј ску да тост (го вор; текст) 
(Лот ман, 1976: 60), што ће опет има ти сво је при мар не им пли ка ци је на мон-
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та жу, по де лом на „мон та жну шко лу“ (струк ту ра ствар но сти) и „мон та жу 
уну тар ка дра“ (не по сред на ем пи риј ска да тост), од но сно „мон та жу“ и „ду-
бин ски ка дар“.3 У свом „ари сто те лов ском“ пре ва зи ла же њу овог ду а ли зма, 
Лот ман син таг мат ску и ме то ни миј ску при ро ду мон та же са гле да ва кроз 
кон цеп ци ју филм ског про сто ра ко ји се гра ди је дин ством су прот но сти из-
ме ђу рав не, пло шне, дво ди мен зи онал не, ма те ри јал не при ро де филм ског 
екра на и бес крај ног, n-ди мен зи о нал ног, пре енер гет ски схва ће ног не го ма-
те ри јал ног, про сто ра све та. 

Ефе кат ка дра [као основ ног но си о ца зна че ња филм ског језика] гра ди 
се [управо] на ус по ста вља њу изо мор фи зма4 из ме ђу свих про стор них 
об ли ка ре ал но сти и рав ног, огра ни че ног на че ти ри стра не про сто ра 
екра на. […] Екран је огра ни чен боч ним пе ри ме тром и по вр ши ном. 
Из ван ових окви ра филм ски свет не по сто ји. Али он та ко ис пу ња ва 
уну тар њу по вр ши ну да се фик са ци ја мо гућ но сти про би ја ња пре ко 
гра ни ца стал но по ја вљу је. Основ но сред ство за на пад на боч ни пе-
ри ме тар је круп ни план. Из ву че ни де таљ, за ме њу ју ћи це ли ну, по-
ста је ме то ни ми ја. Он је изо мор фан све ту. Ме ђу тим, ми не мо же мо 
за бо ра ви ти да је он ипак део не ке ре ал не ства ри и кон ту ре те ства ри, 
ко је не по сто је на екра ну, су ко бља ва ју се са гра ни ца ма екра на (Лот-
ман, 1976: 78). 

Док се мон та жа „пот пу но ми ри са рав ном при ро дом филм ског све та“, ду-
бин ски скло по ви ка дра, 

пред ста вља ју ћи спој круп ног пла на на аван сце ни ка дра и оп штег 
пла на у ње го вој ду би ни, гра де филм ски свет ко ји про би ја при род ну 
рав ни ну екра на и ства ра знат но пре фи ње ни ји си стем изо мор фи за-
ма: тро ди мен зи о нал ни, без гра нич ни и са ста вљен од мно гих чи ни ла-
ца свет ре ал но сти про гла ша ва се изо мор фан рав ном и огра ни че ном 
све ту екра на (Лот ман, 1976: 78-79). 

Ме ђу тим, твр ди Лот ман, нео сно ва но је ви де ти 

3 По во дом су прот ста вља ња мон та же и ду бин ског ка дра ви де ти: Ај зен штајн, 1964. и Ба зен, 
1967. О по ре клу не ких Еј зен штеј но вих схва та ња, бит них за те му ко јом се ов де ба ви мо ви-
де ти: Ус пен ски, 2007.

4 „Кад два или ви ше обје ка та има ју исто вет ну струк ту ру, за њих се ка же да су изо морф ни.“ 
Изо мор фи зам је „пот пу но, уза јам но и јед но знач но пре сли ка ва ње два ју ску по ва“. Ова ква 
ма те ма тич ка де фи ни ци ја ни је са свим при мен љи ва на умет ност, па се ко ри сти у ма ње стро-
гом зна че њу (Пет ко вић, 1996: 43).
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у ду бин ском ка дру не по сре дан жи вот, при род ност, си ро ву ре ал ност, 
за раз ли ку од ре ди тељ ски пре па ри ра ног и услов ног мон та жног фил-
ма. Пред на ма ни је упро шћен већ још са вр ше ни ји, сло же ни ји, по не-
кад ис тан ча ни ји филм ски је зик. Ње го ва из ра жај ност и вир ту о зност 
су нео спор ни, јед но став ност – сум њи ва. То ни је ауто мат ски ухва ћен 
жи вот – пр ви сту пањ си сте ма обје кат-знак – већ је то тре ћи сту пањ, 
ими та ци ја зна ка мак си мал но слич ног ствар но сти, на чи ње ног од ма-
те ри ја ла ко ји је мак си мал но уда љен од те слич но сти. […] У ка дру се 
исто вре ме но на ла зе и текст и ме та текст, жи вот и ње го во мо де ли ра-
ју ће осми шља ва ње (Лот ман, 1976: 79). 

Да ле ко од сва ког не ства ра лач ког ан ти ми ме ти зма и сва ке не на уч не про из-
вољ но сти, Лот ма но во интересoвање за умет ност усме ра ва се ди рект но ка 
ње ној вр хун ској тај ни: 

Зна ков на при ро да умјет нич ког тек ста у сво јој је при ро ди дво стру-
ка: с јед не стра не, текст хи ни пра ву ре ал ност, хи ни да по сто ји са мо-
стал но, на за ви сно о ауто ру, да је ствар у ни зу дру гих ства ри ре ал ног 
сви је та. С дру ге стра не, он стал но под сје ћа да је он не чи је дје ло и 
да не што зна чи. У том дво стру ком освје тље њу на ста је игра у се ман-
тич ком по љу ствар ност–фик ци ја ко ју је Пу шкин из ра зио ри је чи ма: 
Про лит ћу су зе над из ми шље ним (Лот ман, 1998: 88).

Упра во од нос умет но сти и ствар но сти, уз про ме ну мон та жне па ра диг ме, 
обе ле жи ће пре лом ни тре ну так у ства ра лач ком опу су Жи во ји на Па вло ви-
ћа – про на ла же ње „соп стве ног сти ла“ и „соп стве не сли ке све та“ у фил му 
Бу ђе ње па цо ва (1967), јед ном од кључ них фил мо ва та ко зва ног цр ног та ла-
са у ју го сло вен ском фил му.

На кон по сле рат не до ми на ци је на род ног ре а ли зма, као „ју го сло вен ске ва-
ри јан те ста љи ни стич ко-жда но вљев ске со ци ја ли стич ке дог ме“, и пре ла-
зног, али за са зре ва ње ју го сло вен ске ки не ма то гра фи је у не ку ру ку пре суд-
ног пе ри о да „де цен тра ли за ци је и раз би ја ња ка лу па“ (1951–1960) (Go ul ding, 
2004: 3), 

ше зде се те го ди не, на ко је се че сто гле да као на злат но до ба ју го сло-
вен ског фил ма, до не ле су пра ву бу ји цу кре а тив но сти. По ја ви ло се 
оби ље фил мо ва та лен то ва них мла дих ауто ра ко ји су, ра де ћи у зна ку 
ин ди ви ду ал ног естет ског из ра за и фор мал ног екс пе ри мен ти са ња, 
про би ја ли до та да рет ко оспо ра ва не окви ре др жав но-со ци ја ли стич-
ких вред но сти (Ле ви, 2009: 29). 
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Иако без спе ци фич ног про гра ма или ко хе рент не есте тич ке пер спек-
ти ве, за го вор ни ци но во га фил ма по ку ша ва ли су: 1) по ве ћа ти ши-
ри ну ин ди ви ду ал но га и ко лек тив но га умјет нич ког из ра за, те осло-
бо ди ти филм од дог ма ти зма и би ро крат ске кон тро ле; 2) про ми ца ти 
стил ски екс пе ри мент сло бод ном фор мом и филм ским је зи ком, што 
се у по чет ку зби ва ло под утје ца јем фил мо ва ра них ше зде се тих, по ве-
за них с фран цу ским но вим ва лом и аван гард ним та ли јан ским фил-
мом, а у на став ку ше зде се тих и под утје ца јем но во вал них тен ден ци ја 
у ис точ но е у роп ским зе мља ма, по нај ви ше Че хо сло вач кој и Пољ ској; 
3) упле сти филм у ис тра жи ва ња су вре ме них те ма, укљу чи ва ју ћи 
пра во на кри ти ку мрач ни јих, иро нич них, оту ђе них и су мор ни јих 
стра на људ ско га, дру штве ног и по ли тич ког по сто ја ња (Go ul ding, 
2004: 69). 

Иако су се че сто из у зет но кри тич ки од но си ли пре ма раз ли чи тим 
дру штве но-по ли тич ким аспек ти ма ју го сло вен ског со ци ја ли зма, 
ауто ри но вог фил ма углав ном ни су оспо ра ва ли со ци ја ли стич ки по-
ре дак и иде је као та кве. […] Ова кри тич ка ди мен зи ја у бит ној је ме-
ри, за пра во, на ста ла из же ље да се ус по ста ви ауто ни ми ја су бјек тив не 
исти не и не за ви сне аутор ске ви зи је (Ле ви, 2009: 30-31). 

Дра го це на је од ли ка но во га ју го сло вен ског фил ма што он на фи ло-
зоф ском, иде о ло шком и стил ском пла ну пру жа мо гућ ност да се јед на 
ко лек тив на ми то ло ги ја за ме њу је без број ним лич ним ми то ло ги ја ма. 
[…] Но ви ју го сло вен ски филм ни је, пре ма то ме, ни ка ква сти ли сти-
ка ко ја је до шла да од и гра сво ју уло гу и не ста не у по но ру исто ри је. 
Он је ре во лу ци ја ко ја отва ра вра та сло бо ди, а сло бо да ни је дру го до 
оза ко ње на стал ност про ме не (Сто ја но вић, 1998: 84). 

Упра во но вом ју го сло вен ском фил му би ла је при ле пље на иде о ло шко-по-
ли тич ка ети ке та „цр ног та ла са“ или „цр ног фил ма“, ка сни је при хва ће на и 
од са мих ауто ра но вог фил ма и филм ских те о ре ти ча ра. Цр ни филм пред-
ста вља 

оп ћи на зив за фил мо ве ко ји отво ре но кри тич ки при ка зу ју оне ви-
до ве жи во та ко ји су пре ма вла да ју ћем схва та њу не га тив ни, те је за то 
њи хо во при ка зи ва ње не по жељ но; нпр. цр ни ма се на зи ва ју фил мо ви 
ко ји при ка зу ју би јед не дру штве не при ли ке, пси хич ки ра сап, не сре-
ће, на си ље, фи зич ке по ступ ке што су оби ље же ни као гра нич но људ-
ски или не људ ски; у при ка зи ва њу та квих са др жа ја на гла шен је на-
ту ра ли сти чан, пе си ми сти чан или ци ни чан аутор ски од нос. […] Док 
се на зив [црни филм] дру гдје упо тре бља ва као ври јед но сно не утра-
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лан на зив, у СФРЈ му се од по чет ка при да ју не га тив не ко но та ци је: 
нај при је са есте тич ког ста ја ли шта, јер се су прот ста вља гра ђан ским 
есте тич ким иде а ли ма ли је по га и до пу ште но га у умјет но сти, а по том 
и по ли тич ког ста ја ли шта (Па тер лић, 1986: 235).5 

Упра во је и Жи во јин Па вло вић, још као члан ама тер ског ки но-клу ба „Бе-
о град“ 

иза звао слу жбе ну за бри ну тост са сво јим фил мо ви ма Ла ви ринт и 
Трип тих о ма те ри ји и смр ти, ко ји су већ у ра ном об ли ку уте ме љи ли 
ње го ву за о ку пље ност при ка зи ва њем там не, скри ве не стра не со ци-
ја ли стич ког жи во та, с при зо ри ма рас па да ња стам бе них про сто ра, 
блат ња вих дво ри шта, ру шев них си ро тињ ских на се ља, те оту ђе них 
ју на ка. […] Про во ци рао је и по кат кад до во дио до би је са сво је кри-
ти ча ре не у мо љи вим на па дом на на сли је ђе не ми то ве и по пу лар на 
вје ро ва ња. Ње га је во ди ла по ли ти ка спа љи ва ња све га до те ме ља, де-
мон ски на гон да се у фил му про на ђу сред ства за уз др ма ва ње са мо-
до пад но сти, за про чи шће ње от па да ка ко лек тив них сје ћа ња, су че ља-
ва ња с не у год ним исти на ма, не у мор но ис тра жи ва ње мрач них за ку-
та ка ду ше и пре кр ше них обе ћа ња но во га со ци ја ли стич ко га по рет ка. 
Он је био пе си ми стич ки до но си тељ не же ље них ви је сти и ви зи ја ко је 
ни гдје ни су би ле до бро до шле. Ње гов је стил био на ту ра ли стич ки, 
по кат кад до гра ни ца бру тал но сти, али је на тре нут ке бли стао мрач-
ним ли ри змом и по е тич но шћу (Go ul ding, 2004: 62, 76). 

Па вло ви ће во де ло, пре ма вред ном Сто ја но ви ће вом схва та њу, у нај ве ћој 
ме ри обе ле жа ва упра во пи та ње сло бо де. 

Од нос из ме ђу ин ди ви ду ал не сло бо де и ко лек тив но де фи ни са них 
дру штве них ин те ре са и нор ми јед но је од кључ них те ма у де лу Жи-
во ји на Па вло ви ћа. […] И да ље су Ма ка ве јев (и прак си сов ци6) де ло-
ва ли пр вен стве но у окви ру марк си стич ко-ху ма ни стич ке те о ри је за-
о ку пље не иде јом кон струк тив ног со ци ја ли зма, Па вло вић је про блем 
сло бо де раз ма трао из исто риј ски ма ње спе ци фич ног и по ли тич ки 
ма ње оп ти ми стич ког угла, што зна чи да су и са ми ху ма ни стич ки 
иде а ли по ста ли пред ме том ње го ве кри ти ке (Ле ви, 2009: 62). 

5 По во дом ју го сло вен ског фил ма и цр ног та ла са ви де ти и Кук, 2007: 530 и, да ље, Тир на нић, 
2008.

6 При пад ни ци ју го сло вен ске, у све ту при зна те, шко ле марк си стич ког ху ма ни зма и ре ви зи о-
ни зма оку пље ни око ча со пи са Pra xis (ви де ти Ле ви, 2009: 48 и да ље).
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И по ред мла да лач ке при вр же но сти марк си зму-ле њи ни зму, као нај е фи ка-
сни јем и нај до след ни јем прав цу ко јим се раз ви ја ла Марк со ва и Ен гел со ва 
иде ја ди ја лек тич ког ма те ри ја ли зма, ипак, 

ве ру ју ћи у при мат прак се над те о ри јом, ак ци је над ре ак ци јом, жи во-
та над об ја шње њем жи во та (Марк сов став да свет не тре ба об ја шња-
ва ти не го ме ња ти), нај зад, кон крет ног над ап стракт ним – Па вло ви-
ћев од нос пре ма дог ми од по чет ка је упу ћи вао на мо гу ћи рас кид већ 
у пр вом су сре ту иде а ла са ре ал но шћу, као по ку ша јем ње го ве ма те-
ри ја ли за ци је и оства ре ња. Дог ма, као исти на не под ло жна пре и спи-
ти ва њу, као при мат ко лек тив ног над лич ним, од тад, за Па вло ви ћа, 
па све до кра ја, оста је не при хва тљи ва у би ло ком об ли ку (Ко ла рић, 
2008: 118). 

У том сми слу, раз вој Па вло ви ће вог филм ског из ра за кре та ће се у прав цу 
осло ба ђа ња од сва ке на мет ну те би ло иде о ло шке би ло естет ске вред но сти, 
од сва ког „ауто ма ти зма“ у по гле ду на дру штве ну, по ли тич ку, ду шев ну или 
чак твар ну (ма те ри јал ну) ствар ност, од сва ког при ма та ра ци ја и мо рал них 
нор ми, да кле од сва ког не ства ра лач ког и не пре о бра жа ва ју ћег по гле да на 
жи вот и ствар ност. За Жи во ји на Па вло ви ћа, у нај бо љој тра ди ци ји ми ме-
ти зма, „по глед“ ни ка да ни је па сив на и ме ха нич ка ка те го ри ја, пу ко при-
хва та ње и усва ја ње не ка кве ста тич не и де фи ни са не ствар но сти, он је увек 
од нос, за јед ни ча ре ње (co mu ni ca tio), ди на мич ко пре о бра жа ва ње ствар но-
сти ко ја је и са ма у стал ној про ме ни, вре њу, и ко ја ни по што ни је на за ви сна 
од тог „по гле да“, ко ја је, да кле, енер ги ја. 

У на ме ри да се би об ја сни твар но је дин ство ко смо са, са чу вав ши при 
том сло же ност жи вот них ма ни фе ста ци ја, али и да об ја сни деј ство 
умет но сти, Жи во јин Па вло вић још ра но усва ја, а по том све ви ше 
ко ри сти по јам енер ги је. Ма те ри ја ме ња свој об лик, али је енер ги ја 
не у ни шти ва. Ако у ри вал ству енер ги је и ма те ри је по сто ји са мо про-
шлост и би дућ ност, шта он да пред ста вља са да шњост? Од го вор мо-
же би ти са мо је дан – дух. У том слу ча ју, ре ли ги ја је ин ту и ци ја бу ду ће 
фи ло со фи је ко ју ће у жи во ту по твр ди ти на у ка. […] Јер, је ди но мо гу-
ћа кроз деј ство /енер ги ју/, умет нич ка екс пре си ја је и услов са мог деј-
ство ва ња умет нич ког де ла. На огањ се ре а гу је, по пе пе лу че пр ка. […] 
Сма трам да је сна га умет но сти у по тен ци јал ној кон ден зо ва но сти 
ства ра о че ве енер ги је у пред ме ту, у умет нич ком де лу, ко је, у до ти ца ју 
са кон зу мен том, па ли тај лук. Об је ди њу ју ћи, ова ко, пој мом енер ги је 
све сво је ва жни је ства ра лач ке и жи вот не оп се си је – од тва ри, жи во-
та и смр ти, умет но сти и сек су ал но сти, до ре во лу ци је – Па вло ви ће-
во књи жев но де ло, у по след њој де це ни ји жи во та, обе ле жа ва ви зи ја 
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јед ног бес крај ног Вол ти ног лу ка, уну тар чи јих по ло ва и уну тар чи јег 
енер гет ског по ља, по сто ји све што по сто ји и за хва љу ју ћи ко ме као да 
по сто ји (Ко ла рић, 2008: 132).7 

За че так та квог бес крај но сло же ног по и ма ња људ ског жи во та и умет нич-
ке мо де ли за ци је, из ра же но по зном де ви зом „не ра ци о нал но ор га ни зо ва-
но је дин ство, не пра во ли ниј ски си стем при по ве да ња, већ ме та фи зич ко 
про жи ма ње по је ди нач них суд би на што пред ста вља ју и ле по ту и бе сми-
сао људ ског тра ја ња“ (Па вло вић, 1999: 320), у не ку ру ку на ла зи се упра во 
у Па вло ви ће вом пре лом ном фил му Бу ђе ње па цо ва, на ста лом у го ди на ма 
вр хун ца цр ног та ла са у ју го сло вен ском фил му.

У свом ра ном оду ше вље њу Еј зен штеј ном, Па вло вић је био уве рен „да не-
ма фил ма без ве ја ви це си ћу шних филм ских сег ме на та, да се гле да лац са-
мо олу ја ма тре нут них сли ка мо же до ве сти у ек ста тич но ста ње“, и да са мо 
„екс пре сив на мон та жа, оп чи ња ва ју ћи ни зо ви крат ких ка дро ва“ од го ва ра-
ју истин ској, ира ци о нал ној, при ро ди фил ма. Филм „пру жа мо гућ ност да 
се пре ко ира ци о нал них афи ни те та на слу ти не са знај но“ (Па вло вић, 1996: 1, 
27), а оно се кри је у ду би на ма људ ске све сти. Па вло вић ова кав „кон струк-
тив ни“ прин цип до вр хун ца до во ди у фил му Не при ја тељ (1965), екра ни-
за ци ји ро ма на Двој ник Ф. М. До сто јев ског, где је те ма ти за ци ја рас це па у 
све сти глав ног ју на ка, из и ски ва ла 

и од го ва ра ју ћи ар ти фи ци јел ни по сту пак, из ра жен не што сло бод ни-
јим кре та њем ка ме ре и ин си сти ра њем на ра зли ци из ме ђу две стра не 
истог ли ка. По ку шај да се при ка же уну тра шњи жи вот ли ка, уз по-
тре бу очу ва ња илу зи је ре ал но сти и чвр сте на ра тив не кон струк ци је, 
из ро дио је филм са знат но ве ћим уде лом ра ци о нал но сти и ком би на-
то ри ке не го што је то уоби ча је но у опу су овог ауто ра (Ко ла рић, 2008: 
121). 

Ова кав ду а ли зам, не из бе жно кон цеп ту а лан и ба зич но стран ње го вом 
схва та њу умет но сти, уз су о ча ва ње са су штин ски ра ци о нал ном при ро дом 
мо дер ни зма (за сно ва ном „на при ма ту ар хи тек то ни ке“) и, пре ма соп стве-
ном при зна њу, не у спе шним по ку ша јем „ма те ри ја ли за ци је ме та фи зич ке 
ди мен зи је“ у Не при ја те љу (Па вло вић, 2002: 67), усме ри ће Па вло ви ћа ка 
тра га њу за јед ним дру га чи јим умет нич ким из ра зом, за јед ним прин ци пом 
мо де ли за ци је при ла го ђе ни јим ње го вом ви ђе њу све та. Ње гов „до жи вљај 

7 Текст у кур зи ву озна ча ва ци та те из де ла Ж. Па вло ви ћа, ре дом Па вло вић 1990: 9; 1999: 258; 
1999а: 8; 1992: 26.
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жи во та ко ји хо ће да се из ра зи пре ко ства ра ња илу зи је о ствар но сти до те 
ме ре да се ство ри фик ци ја да су ка дар, од но сно ре че ни ца, ушли у по ре сва-
ко днев ног жи во та“ и же ља да се „жи вот по ка же у свој ње го вој сло же но сти“ 
(Па вло вић, 1990: 16, 98), од ве ли су га до при хва та ња по е ти ке ду бин ског ка-
дра, „екс пре си је ду гог ка дра“, од но сно „мон та же уну тар ка дра“. 

Као за љу бље ник у филм и обо жа ва лац Еј зен штеј на, сма трао сам да 
је мон та жа у фил му све. Али ка да сам се лич но, и то без ика квог 
про фе си о нал ног ис ку ства, су да рио са фил мом и ње го вом тај ном, са-
плео сам се баш на мон та жи. У пр во вре ме ми слио сам да је то плод 
не зна ња, али да нас мо гу да ка жем да то ни је био плод не ис ку ства, 
не го су дар са не при клад ном ме то дом. Јер оно што пред ста вља за јед-
нич ки име ни тељ свих мо јих фил мо ва је сте љу бав пре ма ат мос фе ри, 
ам би јен ту и чо ве ку уса ђе ном у тај ам би јент – сред ства по мо ћу ко јих 
су ге ри шем сво је осе ћа ње све та. Мон та жа дро би про стор и, са мим 
тим, уни шта ва ат мос фе ру. Она, да кле, ни је до зво ља ва ла ком плет но, 
си гур но ства ра ње соп стве не екс пре си је. […] Tако, ка да сам […] при-
сту пио ре а ли за ци ји фил ма Бу ђе ње па цо ва, ме ни је би ло при лич но 
ја сно шта тре ба да чи ним. То, до ду ше, ни је би ла све сна спе ку ла ци ја, 
али је би ло ис ку стве но са зре ва ње осе ћа ња ка ко тре ба да при сту пим 
ма те ри ји да бих што пре ци зни је и што пот пу ни је ис ка зао се бе. И та-
ко је до шло до то га да гу сти ну по сти жем уну тар ка дра, а не спа ја њем 
ка дро ва (Па вло вић, 1990: 31). 

Ве ри зам ни кад ни је био мој циљ, али је аутен тич ност де та ља, аутен-
тич ност ам би јен та, чо ве ка, чо ве ко ве си ту а ци је, чо ве ко ве ре чи, чо ве-
ко ве ми ми ке, пред ста вља ло оно што је ка сни је ушло у мој рад и што 
је, мо жда, обо га ти ло ону осно ву ко ја се про вла чи од са мих мо јих по-
че та ка до да нас, а ко ја ме те ра да кроз ам би јент, ат мос фе ру, и чо ве ка 
сје ди ње ног с том ат мос фе ром и тим ам би јен том, су ге ри шем јед но 
ин тим но осе ћа ње све та (Па вло вић, 1990: 30). 

„Од Бу ђе ња па цо ва све ма ње упо тре бља вам ме та фо рич ност и сим бо ли ку, 
све ви ше на сто јим да за пре па шћу ју ћа илу зи ја жи во та пре у зме уло гу ме-
та фо ре, уме сто да је све сно гра дим и про гра ми рам“ (Па вло вић, 1990: 110). 
Упра во ова же ља за аутен тич но шћу, „за пре па шћу ју ћом илу зи јом жи во та“, 
а да би се по сти гла „убе дљи вост из го во ре не ре чи, […] без по зо ри шне па-
те ти ке“ (Па вло вић, 2002: 69), од ве ла је Па вло ви ћа у фил му Бу ђе ње па цо ва 
до пре ла ска на тон ско сни ма ње, што ће се по ка за ти као је дан од бит ни јих 
мо де ли ра ју ћих по сту па ка по е ти ке ко ју је упра во при хва тио, ако не већ 
и сам њен по чет ни им пулс. „Јан Му кар жов ски је још три де се тих го ди на 
ука зи вао на то да звук ком пен зи ра рав ни ну екра на, до да ју ћи му до пун ску 
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ди мен зи ју“ (Лот ман, 1976: 78). Пре ла зак на тон ско сни ма ње сва ка ко до дат-
но уве ћа ва илу зи ју про сто ра као илу зи ју ду би не, и до при но си из ра жај ној 
и мо де ли ра ју ћој мо ћи „ду бин ског ка дра“. Још је дан ре зул тат пре ла ска на 
тон ско сни ма ње би ло је и по ве ћа ње ду жи не ка дра, што је Па вло ви ћу, у же-
љи за је дин ством екс пре си је, обез бе ди ло 

кон ти ну и ра ну игру глу ма ца, зна чи, пси хо ло шку исти ну, те да ти ме 
гле да лац мо же да од мо ри око на још мно го че му осим на глум ци ма. 
Био сам вр ло за о ку пљен ти ме да дру ги план бу де ди на ми чан. Ти-
ме, тим дру гим пла ном, мо гао сам да из вла чим и не ке ме та фо рич не 
окол но сти, али не та ко на пад но као што је био слу чај у ама тер ском /
мон та жном/ фил му, не го баш жи вот но исти ни то, па ко осе ти ме та-
фо ру – осе ти. /…/ Из та кве до след не опе ра ци је до био сам је дан мул-
ти план ски филм (Па вло вић, у: Пај кић, 2001: 82). 

Упра во ова же ља за мул ти план ским, за не сво ди вом сло же но шћу умет-
нич ке мо де ли за ци је, от кри ва пра ву по за ди ну и истин ску мо ти ва ци ју Па-
вло ви ће вог по е тич ког из бо ра. 

Ње гов глав ни ју нак, Ве ли мир Бам берг Па цо ли но (Сло бо дан Пе ро вић), 
бив ши ин фор мби ро вац ког мр ви жи вот, од по чет ка је окру жен љу ди ма 
и ства ри ма, као пред став ни ци ма све та са ко јим не сме да се су о чи. Тај 
свет је устро јен про стор но (пу но ћа ка дра, у ком Бам берг ни кад ни је сам, 
окру жен ма кар ства ри ма „тран сфор ми са ним у зна ке“), вре мен ски (се ћа-
ње на Ин фор мби ро и де тињ ство на се лу, уз при су ство ли ко ва као „ду хо ва 
про шло сти“), али и „па ра ле ли змом ни воа ре ал но сти“, Лот ма но вим „су ко-
бља ва њем еле ме на та раз ли чи тих си сте ма“ (че стом упо тре бом ар те фа ка та 
и дру гих ме ди ја као но си ла ца зна че ња, али и „мул ти план ском“ ду би ном 
ка дра). На са мом по чет ку Бам берг је, као члан хо ра, окру жен љу ди ма и 
„уто пљен у ма су“, док у дру гом пла ну чи стач (Пе тар Лу па) ме тлом чи-
сти хар ти ју, као це ло куп ну Бам бер го ву ре во лу ци о нар ну про шлост, али и 
„гра ђан ску“ про шлост ње го вих пре да ка. Пор тре ти до бро тво ра, по сле ре-
во лу ци је скло ње ни у по друм, та ко ђе се тран сфор ми шу у но си о це зна че ња, 
„про зо ре“ у про шлост, ње но при су ство, ко је об ли ку је по ступ ке глав ног 
ју на ка. Већ пр ви су срет са згра дом у ко јој жи ви Бам берг, ка рак те ри сти-
чан и зна ко вит при мер „игре пла но ва“ уну тар по е ти ке ду бин ског ка дра. 
Док Сту дент (Ми лан Је лић) ши ри и скла па ки шо бран, исто вре ме но се не-
ко усе ља ва, по штар раз но си по шту, по ли цај че ва же на по сма тра при зор. 
Ка да Бам берг ула зи у сво ју со бу, про стор ка дра се не кон сти ту и ше са мо 
пред мет ном ре ал но шћу со бе, већ и при зо ри ма спо ља, ко је Бам берг по сма-
тра кроз про зор: при ста ни ште, воз, мла дић и де вој ка на мо то ру. Тај „спо-
ља шњи“ про стор та ко ђе до би ја зна че ње у свом ак тив ном од но су пре ма 
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про та го ни сти, он ни је про сто ме ха нич ки при зор ко ји Бам берг по сма тра 
– пре ма де вој ци га ји из ве сна осе ћа ња, док воз као и увек код Па вло ви-
ћа озна ча ва про ла зност, про шлост, про пу ште ну шан су. „Мо гућ ност да се 
у то ку филм ског при по ве да ња ши ро ко ме ња тач ка гле ди шта [гледања] 
гле да о ца има по се бан зна чај за пре тва ра ње фо то граф ске сли ке пред ме та у 
филм ске зна ке“ (Лот ман, 1976: 45). Упра во при су ство, пра ва те ма ти за ци ја, 
фо то гра фи је и фо то гра фи са ња, код Па вло ви ћа као да из ра жа ва страх од 
ње ног „ре про дук тив ног“ aутоматизма. Фо то гра фи ја ов де има две функ-
ци је, пор но граф ску и функ ци ју исто риј ског све до чан ства, у оба слу ча ја је 
фо то гра фи ја не пре о бра же на ствар ност, пу ко ме ха нич ко пре но ше ње, без 
енер гет ске мо ћи и, са мим тим, без зна че ња. Про сти тут ке тра же да им се 
на фо то гра фи ја ма не ви де ли ца, док они чи ја се ли ца ви де ула зе у круг 
уце не, кри ми на ла, не чи сте на сла де и по ли тич ке ин стру мен та ли за ци је и 
ре пре си је, у круг не ства ра лач ког бив ство ва ња. Бам берг на фо то гра фи ји, 
у пар ти зан ској уни фор ми, ни је Бам берг ко јег ви ди мо у фил му, не са мо у 
пси хо ло шком и исто риј ском већ ни у он то ло шком сми слу: не „он ви ше 
ни је тај чо век“, не го „он ни је тај чо век са фо то гра фи је, ни ка да ни је ни био, 
то је дру ги ни во по сто ја ња, ауто ма ти зо ва не ег зи стен ци је, при вид“. Па-
вло вић све чи ни да свој филм ски из раз осло бо ди ова квог ауто ма ти зма. 
„Одва ја ње филм ског је зи ка од ње го вог не по сред но-пред мет ног зна че ња и 
ње го во пре тва ра ње у знак оп шти је са др жи не по сти же се пре све га оштро 
из ра же ном мо дал но шћу ка дро ва“ (Лот ман, 1976: 44). Че сто по на вља ње 
при зо ра и пред ме та у фил му, по тен ци ра но Бам бер го вим во а је ри змом и 
фе ти ши змом та ко ђе има зна чењ ску функ ци ју: „По на вља ње јед ног истог 
пред ме та на екра ну ства ра из ве стан рит мич ки низ и знак пред ме та по чи-
ње да се одва ја од свог ви дљи вог озна че ног“ (Лот ман, 1976: 45). Упра во ово 
пре тва ра ње пред ме та у знак и ње го во укљу чи ва ње у рит мич ки низ пред-
у слов је мо де ли за ци је. 

Ви со ко ин фор ма ци о но бо гат ство умет нич ког тек ста по сти же се 
на тај на чин што, за хва љу ју ћи сло же ним и не са свим ра зу мљи вим 
уну тар њим ме ха ни зми ма, струк ту рал на за ко но мер ност не сма њу је 
у ње му ин фор ма тив ност. Умет нич ка струк ту ра сма њу је су ви шност 
(Лот ман, 1976: 48). 

Аутор ин фор ма тив ност дра стич но по ја ча ва упра во ин тен зив ном упо тре-
бом мо де ли ра ју ћег по ступ ка „су ко бља ва ња раз ли чи тих си сте ма“ и то, за-
хва љу ју ћи свом по ет ском опре де ље њу, пре те жно уну тар ка дра. При ме ри 
су мно ги: ста ри бро дић на ре ци са мар ги нал ци ма од ко јих је дан, са из гле-
дом и по на ша њем „ден ди ја“ чи та Ели о то ву Пу сту зе мљу, док у по за ди ни, 
на оба ли, го ри ва тра; у пу ста ри пре тво ре ној у ђу бри ште се ди на гла ше но 
сти ли зо ва ни уд баш, са из гле дом ухо де из стри по ва, ко ји чи та По ли ти кин 
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за бав ник; док про сти тут ка (Мир ја на Бла шко вић) пред им про ви зо ва ним 
плат ном „глу ми“ сце не из хо ли вуд ских фил мо ва, по бла ти шту тр че па-
цо ви; Сту дент у си ро ма шној са мач кој со би, оде вен у до њи веш, сви ра ви-
о ли ну; пи ја ни мар ги нал ци пе ва ју ре во лу ци о нар ну пе сму. По себ ну уло гу 
у ова квом усло жња ва њу филм ског све та, по ред фо то гра фи је има и филм. 
Ме та филм ски по сту пак код Па вло ви ћа ни ка да не ма функ ци ју ин те лек-
ту ал ног по и гра ва ња и мам ца за фил мо фи ле, он је увек у функ ци ји мак-
си мал не ис пу ње но сти зна че њем, по ве ћа ња ин фор ма тив но сти филм ског 
је зи ка. На гла сак код Па вло ви ћа за и ста ни кад ни је на ве ри зму, на ра ти ву 
и ка рак те ри за ци ји као та квим већ на он то ло гич но сти филм ског све та, 
при ро ди филм ске сли ке, ње ном енер гет ском на бо ју, што зна чи мо де ла-
тив ној мо ћи. Та кву ви зи ју фил ма Па вло вић у Бу ђе њу па цо ва су прот ста-
вља пор но гра фи ји и хо ли вуд ском „гла му ру“, на гла ша ва ју ћи њи хо ву ни ску 
мо де ла тив ну, пре о бра жа ва ју ћу моћ, њи хов ма ха нич ки, ста тич ни, ауто ма-
ти зо ва ни од нос пре ма ствар но сти. Жи во јин Па вло вић не же ли да филм 
бу де са мо филм а ствар ност ствар ност, он у ми ме тич кој тра ди ци ји же ли 
да обо је по ста ну енер ги ја и да на тај на чин уче ству ју у жи во ту и исти ни. 
Свест о зна ков ној, кон вен ци о нал ној, „тех нич кој“, мо де ла тив ној при ро ди 
филм ског ме ди ја, код Па вло ви ћа са мо по ја ча ва ње го ву из ра жај ну, енер-
гет ску моћ. Он је то га све стан и на ни воу глу мач ког по ступ ка, ма ко ли ко 
сви на гла ша ва ли жи вот ну аутен тич ност ње го вих ли ко ва. Та аутен тич ност 
се и по сти же упра во све шћу да умет ност ни је иден тич на ко пи ја ствар но-
сти, да је ствар ност јед но а умет ност дру го, и да се они сти чу тек на ви шем 
ни воу енер гет ске ми ме тич ке мо де ли за ци је. 

Лик чо ве ка на екра ну је мак си мал но при бли жен жи вот ном, све сно 
је ори јен ти сан на уда ља ва ње од те а трал но сти и из ве шта че но сти. И 
исто вре ме но, он је мак си мал но се ми о ти чан, ис пу њен се кун дар ним 
зна че њи ма, по ја вљу је се пред на ма као знак или низ зна ко ва ко ји но-
се сло же ни си стем до пун ског сми сла (Лот ман, 1976: 84). 

„Ства ра лач ко ми шље ње ка ко у обла сти на у ке, та ко и у обла сти умет но-
сти, има ана лог ну при ро ду и гра ди се на прин ци пи јел но јед на кој осно ви: 
збли жа ва ње обје ка та и пој мо ва ко ји се не да ју збли жи ти из ван ре то рич ке 
си ту а ци је“ (Лот ман, 2004: 68). Ре то рич ки при ступ, нео дво јив од прин ци-
па мо де ли за ци је, та ко ђе све до чи о сло же но сти Па вло ви ће вог филм ског 
све та. Ка ко су основ ни ре то рич ки пој мо ви ме та фо ра и ме то ни ми ја8 ко ји, 

8 Ме та фо ра је „се ман тич ка за ме на би ло ко је схе ме (фи гу ре) на осно ву слич но сти или ана-
ло ги је“, а ме то ни ми ја „за ме на на осно ву до дир них та ча ка, асо ци ја ци је, ка у зал но сти“ (Лот-
ман, 2004: 60).
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опет, „спа да ју у област ми шље ња у ана ло ги ја ма“ (Лот ман, 2004: 67), Па вло-
ви ће во ства ра ла штво, ако се по слу жи мо Ја коб со но вим од ре ђе њем ових 
пој мо ва (Ja kob son, 1988: 71–73), а по пут на при мер књи жев ног ства ра ла-
штва До сто јев ског, ду бо ко за ла зи у ан ти но ми је ре а ли зма. За Па вло ви ћа је 
то у осно ви би ло пи та ње сло бо де, осло бо ђе ња од на шег огра ни че ног ра зу-
ма, тва ри, про сто ра и вре ме на. 

Филм мо де ли ра свет. Про стор и вре ме спа да ју ме ђу нај ва жни је ка рак-
те ри сти ке све та. Од нос про стор но-вре мен ске ка рак те ри сти ке објек-
та пре ма про стор но-вре мен ској при ро ди мо де ла умно го ме од ре ђу је и 
ње го ву су шти ну и ње го ву спо знај ну вред ност (Лот ман, 1976: 74). 

„У овом фил му [Буђење пацова] твар кљу ча, оста вља ју ћи ути сак си мул та-
но сти с ону стра ну про сто ра и вре ме на“ (Ко ла рић, 2008: 130). Енер гет ска и 
ми ме тич ка при ро да умет нич ке мо де ли за ци је свој стве на ње го вим де ли ма, 
свр ста ва Па вло ви ћа ме ђу нај ва жни је умет ни ке на шег до ба. 
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MO DE LI ZA TION OF THE WORLD IN THE AWA KE NING OF THE RATS

Sum mary

Th is pa per pre sents Ju rij (Yuri, Ju ri) Lot man`s struc tu ral/se mi o tic the ory of mo-
de li za tion, with the spe cial fo cus on mo de li za tion in fi lm Th e Awa ke ning of the 
Rat, by Zi ka Pa vlo vic. Th e fi lm is con tex tu a li zed wit hin the so-cal led “black wa-
ve” mo ve ment in Yugo slav ci ne ma to graphy and the aut hor`s po e tic and aest he-
tic vi ews, and then ela bo ra ted in de tail con cer ning the met hods of mo de li za tion 
that the aut hor ap pli es in the gi ven fi lm.

Lu rij Lot man gro unds his the ory of mo de li za tion on the Ari sto te lian tra di tion 
of mi me tism, in which art me ans a cer tain kind of tran sfor ma tion and ab strac-
tion, whe re as the mo del of art pre sents the struc tu re of ex qu i si te dyna mism and 
com ple xity, which is exactly whe re li es its enor mo us po wer of con ce i ving and 
trans-for ming. In fi lm spe ci ally, Lot man se es the struc tu re of ex qu i si te mo de ling 
po wer, that is, its po ten tial to sur pass re pro duc ti ve auto ma tism of pho to graphy 
when mo del led by mon ta ge tec hni qu es.

Zi vo jin Pa vlo vic ac hi e ved his style and po e tics as la te as with the fi lm Th e Awa-
ke ning of the Rats, and that pre ci sely by the mon ta ge pa ra digm shift , from Eisen-
ste i nian Mon ta ge School to the ac cep tan ce of `de ep fo cus shot`. For Zi vo jin Pa-
vlo vic, in the best tra di tion of mi me tism, `ga ze` is ne ver a pas si ve and mec ha-
ni cal ca te gory, a she er ac cep ting and adop ting so me sta tic and pre de ter mi ned 
re a lity: it is al ways a re la tion, to get her-ness, dyna mic tran sfor ming of re a lity, 
which is it self in a per pe tual chan ge and fer men ta tion and which is ne ver in de-
pen dent of that `ga ze`, the `ga ze` that is ac tu ally – an energy par ex cel len ce. 
In that sen se, it is the very de si re for mul ti aspect and ir re du ci ble com ple xity of 
ar ti stic mo de li za tion which re ve als the true bac kgro und and aut hen tic mo ti va-
tion of Pa vlo vic`s po e ti cal cho i ce.

Pa vlo vic ne ver puts the emp ha sis on ve rism, nar ra ti ve and cha rac te ri za tion as 
such, but on the on to lo gi cal aspect of ci ne ma world, on the na tu re of fi lm ima ge 
and its ener ge tic dri ve, that is – on its mo de ling po wer. In the fi lm Th e Awa-
ke ning of the Rats, the aut hor uses the in ten si ve mo de ling met hod of `con fl ic-
ting diff  e rent systems` (thanks to his po e tic pre fe ren ces, ma inly wit hin the sa me 
shot), which will, (if we ne glect every kind of re pro duc ti ve auto ma tism) pre sent 
the ba se for his fu tu re po e tics, ca pa ble to ex press both the aut hor`s en dless vi e-
wing of the world and his strong pas sion for fre e dom as well. 


