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Сажетак
Че ста те ма по ли тич ког ме диј ског дис кур са у да на шњој 

срп ској јав но сти је сте при јем Ср би је у Европ ску уни ју. Зна че ње 
и пред ста вља ње иден ти те та Европ ске уни је у ме ди ји ма кре ће се 
уну тар не ко ли ко по ла ри зо ва них ми љеа, чи ме се пру жа ши ро ко по-
ље и ра зно ли кост пред ме та за ана ли зу. Дис кур си ко ји се ве зу ју за 
овај ком плек сни ен ти тет има ју за јед нич ку осо би ну да га пред ста ве 
циљ ној пу бли ци на што ра зу мљи ви ји и при јем чи ви ји на чин ти ме 
што за ње гов при каз ко ри сте ка ко ра зно вр сна је зич ка сред ста ва (са 
по себ ним на гла ском на ме та фо ра ма), та ко и мул ти мо дал не, ви зу-
ел не и гра фич ке пре зен та ци је ка ко би се по сти гао што ве ћи ефе кат 
код ауди то ри ју ма. Циљ овог ра да је да при ка же уче ста лост упо тре-
бе мул ти мо дал них еле ме на та у по ли тич ком ме диј ском дис кур су 
на те му при је ма Ср би је у Европ ску уни ју, као и ин тер пре та тив ну 
ра зно ли кост дис кур са ко ја на ста је као ре зул тат при ме не мул ти мо-
дал них сред ста ва. У ана ли зи ра ном кор пу су ко ји чи не тек сто ви из 
во де ћих срп ских пи са них ме ди ја, ста ти стич ки су об ра ђе ни по да-
ци ве за ни за фре квент ност по ли тич ких мул ти мо дал них ме та фо ра. 
Кри тич ка ана ли за дис кур са (КАД) ко ри шће на је као те о риј ско-ме-
то до ло шки апа рат у овом ра ду због сво је опре де ље но сти да дис-
курс по сма тра у кон тек сту дру штве но-по ли тич ких де ша ва ња.
Кључ не ре чи: ме диј ски дис курс, срп ски ме ди ји, мул ти мо дал ност, мул ти-

мо дал не ме та фо ре, кри тич ка ана ли за дис кур са
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Ме ди ји пред ста вља ју фе но мен ко ји је не рас ки ди во по ве зан 
са свим аспек ти ма жи во та са вре ме ног чо ве ка. „На ша из ло же ност 
ме ди ји ма ути че на нас као по је дин це, по кре ће нас, ме ња нас и об-
ли ку је на ше ми шље ње.”1) Пре ма ре чи ма Га ре та [Pe ter Gar ret] и Бе-
ла [Al lan Bell], ме ди ји су ка на ли пу тем ко јих се ве сти, по ру ке, по-
да ци и све вр сте ин фор ма ци ја пре но се до пу бли ке.2) Ако узме мо у 
об зир да тер мин ме диј по ти че од ла тин ске ре чи me di us што зна чи 
сред њи, онај ко ји је из ме ђу, до ла зи мо до за кључ ка да ме диј пред-
ста вља по сред ни ка, тј., оног, пу тем ко га се пре но си ко му ни ка ци ја 
и ко ји, у ства ри, по сре ду је из ме ђу ин фор ма ци је и јав но сти. ,,Све 
оно што ми са зна је мо, али и већ зна мо, а ве за но је за по ли тич ка, 
со ци јал на, еко ном ска и дру га пи та ња, са зна ли смо пу тем ме ди ја.“3)

Ко му ни ка ци ја дис курс них по ру ка на те му Европ ске уни је 
углав ном се ре а ли зу је у штам пи, кроз са оп ште ња за јав ност, те ле-
ви зиј ске сним ке или кон фе рен ци је за штам пу. У ме ди ји ма се сва-
ко днев но мо гу чу ти но ве ин фор ма ци је у ве зи са члан ством Ср би је 
у ЕУ, као и но вим усло ви ма ко је Ср би ја мо ра да ис пу ни. При ма о ци 
тих по ру ка су гра ђа ни Ср би је, као и оних зе ма ља чи ји су се ме ди ји 
ба ви ли пи та њем ин те гра ци је Ср би је у Европ ску уни ју. Стал не, а 
вр ло че сто и из не над не дру штве не про ме не у Ср би ји би ле су ме-
диј ски про пра ће не и ути ца ле на про ме не у са мом дис кур су. У овом 
слу ча ју мо же мо се по зва ти на Фер кла фо во [Nor man Fa ir clo ugh] 
ста но ви ште пре ма ко ме су ме диј ски тек сто ви осе тљи ви ба ро ме три 
дру штве них и кул тур них про ме на, што до во ди до тек сту ал не хе те-
ро ге но сти у ме диј ском дис кур су.4) По ме ну та хе те ро ге ност се мо же 
по сма тра ти као ма те ри ја ли за ци ја дру штве них и кул тур них кон-
тра дик тор но сти и ука зу је на по тре бу њи хо вог ис тра жи ва ња. Као 
при мер, мо же мо на ве сти кон тра дик тор но сти у ме диј ском дис кур су 
ко је се кон крет но ти чу са вре ме них де ша ва ња на Бал ка ну, а ко је То-
до ро ва [To do ro va] са гле да ва на сле де ћи на чин: „Са да и но ви на ри 
по ста ју па жљи ви ји ка да ар ти ку ли шу ми шље ња о Бал ка ну. Ми са да 
има мо чак пот пу но но ву по ли тич ки ко рект ну од ред ни цу: За пад ни 
Бал кан. Док је то ком Хлад ног ра та Ср би ја би ла уред но осло бо ђе-
на би ло ка кве ве зе са Бал ка ном, њен гра ђан ски рат де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка био је ге не ра ли зо ван као бал кан ски рат, иако 

1) San chez Ma car ro, Win dows on the World: Me dia Di sco ur se in En glish, Uni ver sity of Va len cia 
Press, Va len cia, 2003, стр. 13.

2) Pe ter Gar rett, Al lan Bell, Me dia di sco ur se: A cri ti cal over vi ew. In A. Bell & P. Gar rett (Eds.), 
Ap pro ac hes to me dia di sco ur se UK: Blac kwell, Ox ford, 1998, стр. 1–21.

3) Жи во јин Ђу рић, Дра ган Су бо тић, Ме ди ји, јав но мне ње и по ли ти ка, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 64.

4) Nor man Fa ir clo ugh, Me dia Di sco ur se, Hod der Ar nold, Lon don, 1995, стр. 60.
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ни јед на дру га бал кан ска зе мља – Грч ка, Бу гар ска, Ру му ни ја, Тур-
ска, чак и Ал ба ни ја - ни су би ле у опа сно сти да сту пе у рат. Са да, са 
про ме ном по ли тич ких од но са, го во ри се са мо о За пад ном Бал ка ну 
као про бле ма тич ној зо ни, а оста так Бал ка на је осло бо ђен ове од-
ред ни це. Сто га, иако је бал кан ска ре то ри ка још увек са на ма, при-
клад но укло ње на, али и да ље при ру ци, она ви ше не слу жи моћ ној 
по ли ти ци. Бал ка ни зам ни је не стао, већ је, на не ко вре ме, по ме рен 
са цен трал не по ли тич ке по зор ни це.”5)

Све ово ука зу је на чи ње ни цу да од ме диј ског при ка за и ту ма-
че ња од ре ђе ног до га ђа ја за ви си и зна чај ко ји ће тај до га ђај има ти 
у јав но сти, од но сно, ко ја вр ста ту ма че ња се же ли на мет ну ти чи та-
лач кој пу бли ци.

Ка ко би смо на нај це ло ви ти ји на чин при ка за ли из ве шта ва ње 
срп ских ме ди ја на те му Ср би је у евро ин те гра ци ја ма, по ћи ће мо 
од основ не де фи ни ци је ма сов них ме ди ја Де ни са Ме квеј ла [De nis 
McQu a il]6) ко ја ће нам по слу жи ти за ду бљу и сло је ви ти ју ана ли зу 
ме диј ског дис кур са. Ма сов ни ме ди ји пред ста вља ју ка на ле за ме-
ђу соб не од но се љу ди – по ши ља лац и при ма лац, од но се уну тар пу-
бли ке, од но се пре ма дру штву и ње го вим ин сти ту ци ја ма, а њи хо ва 
основ на функ ци ја је сте про из вод ња и ди стри бу ци ја ин фор ма ци ја, 
иде ја, кул ту ре, зна ња и оста лих сим бо лич ких са др жа ја што је нај-
зна чај ни је по ла зи ште на шег ра да, јер Европ ска уни ја као сво је вр-
сни ен ти тет под ра зу ме ва по себ но кул ту ро ло шко, идеј но и сим бо-
лич ко од ре ђе ње.

1. ЕВРОП СКА УНИ ЈА  
У СРП СКОМ МЕ ДИЈ СКОМ ДИС КУР СУ

Ме диј ски дис курс је је зич ки уре ђе ни дис курс и пред мет је 
стро ге се лек ци је гра ма ти ке, лек си ке и се ман ти ке. У по след њих 
два де сет го ди на, по ли тич ки ме диј ски дис курс, ка ко ње го ва пи са на, 
та ко и го вор на фор ма, пред ста вља плод но тле за раз ли чи те вр сте 
лин гви стич ких ис тра жи ва ња, по чев ши од оних ко је ана ли зи ра ју 
ње го ву ре то рич ку струк ту ру и стра те ги је ко је се у ње му ко ри сте, 
до оних ко је ту ма че раз ли чи те стил ске еле мен те, као што су, на 
при мер, по ли тич ка ме та фо ра, ме то ни ми ја, као и све при сут ни је 

5) Ma ria To do ro va, Ima gi ning the Bal kans, Ox ford Uni ver sity Press, New York, 2009, 192.

6) De nis McQu a il Com mu ni ca tion and tec hno logy: beyond de ter mi nism? (In) Car pen ti er, N.,et. 
al. (Eds.) Me dia Tec hno lo gi es and De moc racy in an En lar ged Euro pe, Tar tu: Tar tu Uni ver sity 
Press 2007, стр. 27-40.
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ви зу ел не се ми о тич ке еле мен те ко ји по ста ју не из о став ни део ме-
диј ског дис кур са.

При јем Ср би је у Европ ску уни ју је сте те ма ко ја иза зи ва кон-
тро верз не ста во ве и ми шље ња не са мо код срп ских по ли ти ча ра, 
већ и код „обич них” гра ђа на Ср би је. Из тог раз ло га, чи ни се, да се у 
ме диј ском дис кур су ко ри сте сна жни је зич ки ар гу мен ти, али и дру-
га, мул ти мо дал на сред ства ко ји ма би се што ви ше ути ца ло на ин те-
лек ту ал ни и емо ци о нал ни аспект пу бли ке. Што се ме та фо ра ти че, 
Европ ска уни ја се при ка зу је као моћ на ин сти ту ци ја или клуб чи је 
члан ство је ве о ма те шко до би ти. „Гро мо гла сно се из свих ме диј-
ских „оруж ја“, усме ра ва јав но ми шље ње у прав цу бес по го вор ног 
при хва та ња ста ва да „без ин те гри са ња не ма жи во та“.“7) У ра ни јим 
при ка зи ма ЕУ, по чет ком ово га ве ка, ЕУ је че сто пред ста вље на као 
„рај ска ба шта“, „обе ћа на зе мља из сно ва“, „по ро ди ца ко ја ши ри 
ру ке до бро до шли це“. Ме ђу тим, већ и ти ра ни при ка зи ЕУ уно си ли 
су у ме диј ски дис курс и ме та фо ре бро да ко ји то не, ста ни це на ко јој 
се ду го че ка, ту не ла, во за, не за вр ше не гра ђе ви не, шта па и ка на-
па. „По ста је све очи глед ни је да се да ле ка пер спек ти ва (не)мо гу ћег 
срп ског при је ма у „рај ску ба шту“ ЕУ ко ри сти као обе ћа ва ју ћа са-
тис фак ци ја за не про ти вље ње, при хва та ње и/или при ста нак на од 
За па да кре и ра ну ар ба на шку се це си ју ко сов ско-ме то хиј ске обла сти 
Ср би је. Али, члан ство у ЕУ је не из ве сна, услов на, стал но из ми чу-
ћа и не у хва тљи ва „шар га ре па“ (ко рист?), а ам пу та ци ја Ко со ва и 
Ме то хи је је ствар ни, тре нут ни, опи пљив и стал но пре те ћи „штап“ 
(гу би так!) – чак и да је раз ме на не са мо етич ки, већ и ра ци о нал но 
при хва тљи ва.“8) Ин те ре сант на је чи ње ни ца да се ме та фо ра шта па 
и ка на па ве о ма че сто ко ри сти у стра ним тек сто ви ма ко ји го во ре о 
Ср би ји и Европ ској уни ји.9)

Кне же вић сма тра да су оп ште при хва ће на ме та фо ра при кљу-
че ња чу ве ни европ ски пут, као и „ло зин ка” Евро па по ста ли ал фа 
и оме га у по ли тич кој ко му ни ка ци ји, фра зе ко ју сва ки по ли тич ки 
го вор не из о став но са др жи. Дис курс ве зан за Европ ску уни ју при-
ка зу је је као схва ће ног или још увек не схва ће ног са рад ни ка, при ја-
те ља и са ве зни ка у не сум њи вом на у му европ ског је дин ства, као до-
бро ћуд ну ста ра те љи цу рас тр ча ле европ ске де чи це ко јој же ли сва ко 

7) Ми ло мир П. Сте пић, „Три (су штин ска) кри те ри ју ма у срп ском из бо ру су пра на ци о нал не 
ин те гра ци је “, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, Бр. 
4/2013., стр. 33-59.

8) Исто.

9) Чу ве на по ли тич ка ана ли ти чар ка World News, Да ја на Џон стон [Di a na Johnsto ne], че сто 
ко ри сти на ве де ну ме та фо ру у сво јим тек сто ви ма, као и ме та фо ру ма гар ца и зе ца, алу ди-
ра ју ћи на Ср би ју.
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до бро. „Евро па се по не кад ука зу је кроз фан та зи је о ап со лут ном 
до бру. То је ипак са мо јед на од европ ских уто пи ја, европ ски сан, а 
не ствар на Евро па.“10) Он ци ти ра сло ве нач ког „евро ре а ли сту”, То-
ма жа Маст на ка, ко ји за Евро пу ка же сле де ће: „Евро па је по ста ла 
стра те шки циљ по ли ти ке без стра те ги је. На род ко ји са да твр ди да 
је део „Евро пе” и да је увек био, свим се си ла ма и свим уве ре њи ма 
ко је има упу тио у „Евро пу”. Ку да во ди тај пут – не по тре бан као 
што се ви ди – ни ко ме ни је на ро чи то ја сно.”11)

Кне же вић да је две де фи ни ци је пој ма ја ко ји се че сто чу је у 
дис кур су ве за ном за Уни ју: 1) Ја као ми сле ћи су бје кат ко ји је сте, 
има свој иден ти тет, као су бје кат ко ји се аутен ти фи ку је, не са гле да-
ва, ни ти пре и спи ту је се бе и 2) Ја као кон траст ном и кон тра и ден ти-
тет ном, ко је не ви ди и не пре по зна је дру ге. Да кле по сто ји са мо Ја 
или са мо Ми ко ји уми шља мо да су дру ги, Они, про тив нас.

Са дру ге стра не, на ши, а и стра ни зва нич ни ци има ју по тре бу 
да по на вља ју да Ср би ја у сва ком сми слу при па да Евро пи, као да 
је то ди ску та бил но. О то ме Ми лош Ко вић ка же сле де ће: „Ако је 
европ ски иден ти тет де фи ни сан пре све га кул тур ном при пад но шћу 
и кључ ним исто риј ским ослон ци ма са вре ме них Евро пља на, по-
пут грч ко-рим ске ци ви ли за ци је, хри шћан ског сред њег ве ка, про-
све ти тељ ством 18. ве ка, ро ман ти змом и на ци о нал ним др жа ва ма 
19. ве ка, ан ти фа ши змом 20. ве ка, он да је са свим ја сно да срп ска 
исто ри ја и кул ту ра при па да ју европ ском на сле ђу. Али, по сто ји ви-
дљи ва раз ли ка из ме ђу Евро пе и Европ ске уни је (ЕУ), јер Евро па је 
сло жен и про мен љив кул тур ни фе но мен, док је ЕУ са мо јед на од 
при вре ме них др жав них струк ту ра. Су штин ски, по ста вља се пи та-
ње не си гур но сти са мих Ср ба и њи хо ве чуд но ва те по тре бе да са ми 
се би и дру ги ма до ка зу ју да при па да ју Евро пи. У на шој јав но сти 
не ма ди ску си је, већ се све сво ди на ор ве лов ске па ро ле о то ме ка ко 
је Евро па „мо дер ни за ци ја” и бу дућ ност са мо на ше де це (јер нас бу-
дућ ност срп ске де це са Ко со ва из гле да не за ни ма) не ма ју ал тер на-
ти ву. Уме сто то га, по треб на нам је ра зум на де ба та о то ме шта нам 
члан ство у ЕУ до но си, а шта нам од у зи ма.“12)

Мо же мо са пра вом за кљу чи ти да се ве ли ки део дис кур са о 
ЕУ у од но су на Ср би ју те ме љи на ис ти ца њу дру го сти о ко јој го во-
ри Ма ри ја То до ро ва13) (Ma ria To do ro va), као и на „уви је ној” по ру ци 

10) Ми лош Кне же вић, Моћ За па да: но ва ста ра Евро па I, Ма ли Не мо, Пан че во, 2005, стр. 
55.

11) Исто, стр. 35.

12) Ми лош Ко вић, „Евро па мо ра на кан тар“, Ве чер ње но во сти, 1.6.2013. стр. 12.

13) Ma ria To do ro va, Ima gi ning the Bal kans, Ox ford Uni ver sity Press, New York, 2009.



СПМ број 4/2015, година XXII, свеска 50. стр. 293-312.

298

да Ср би ја још увек не при па да Евро пи, али да јој се пру жа ју шан се 
кроз без број усло ва ко је тре ба да ис пу ни, да се јед но га да на при-
дру жи „европ ској по ро ди ци“.

На гла ша ва ју ћи и улеп ша ва ју ћи ме диј ски дис курс о Европ-
ској уни ји, по је ди ни по ли ти ча ри при бе га ва ју ме то да ма пер су а зив-
но сти ко је, ина че, од ли ку ју по ли тич ки ме диј ски дис курс. По во дом 
то га, Чом ски [No am Chomsky] сма тра да по сто ји до бар раз лог за-
што ме диј ска про па ган да функ ци о ни ше упра во на ода бра ни на чин. 
На и ме, про па ганд ни си стем „пре по зна је“ да јав ност не же ли да по-
др жи од ре ђе ну по ли ти ку и због то га мо ра да при бег не раз ли чи тим 
сред стви ма убе ђи ва ња.14) „Мо же се ре ћи да је не кри тич ко опре де-
ље ње за ЕУ-ин те гра ци је бли же ЕУ-уто пи зму, не го ЕУ-ре а ли зму. 
Срп ски на род и Ср би ја по ста ли су та о ци „бе зал тер на тив ног ЕУ-
пу та“ по ли тич ке но мен кла ту ре. У та квом, го ди на ма об ли ко ва ном 
иде о ло шком и ко лек тив но-пси хо ло шком ам би јен ту, не по ста вља 
се пи та ње да ли је при хва тљи ва ис по ста вље на це на: да срп ске зе-
мље са мо у по ли тич ко-те ри то ри јал но аморф ном и фраг мен тар ном 
ста њу (под ра зу ме ва ју ћи и сма ње ну Ср би ју) мо гу да по ста ну део 
тран са тлант ских ин те гра ци ја. Или је до вољ но са мо све пот кре пи-
ти на вод ним, али за то про па ганд но за глу шу ју ћим ар гу мен ти ма?“15)

2. МУЛ ТИ МО ДАЛ НОСТ И КРИ ТИЧ КА  
АНА ЛИ ЗА МЕ ДИЈ СКОГ ДИС КУР СА

У ци љу по сти за ња што ве ће пер су а зив но сти, у ме диј ском 
дис кур су све че шће се при бе га ва упо тре би сли ка, гра фи ка, бо ја 
и ка ри ка ту ра ка ко би се сло же ни ен ти тет Европ ске уни је при бли-
жио ши рем ауди то ри ју му, а ин тер пре та тив ни аспект тек ста учи нио 
ефект ни јим.

Бу ду ћи да је но ви јег да ту ма и због сво је уче ста ле при сут-
но сти на ро чи то у ме ди ји ма, мул ти мо дал ност за слу жу је ве ли ку 
па жњу и ис тра жи вач ке на по ре, јер тек сту, би ло пи са ном или го-
вор ном, да је пот пу но но во зна че ње. Лин гви стич ки по сма тра но, 
мул ти мо дал ност је ин тер ди сци пли нар ни при ступ у ко ме ко му ни-
ка ци ја пред ста вља не што ви ше од чи сто је зич ке ин тер ак ци је.16) 
„Она се ба ви ана ли зом ви зу ел них, ауди тив них и про стор них аспе-

14) No am Chomsky, Pro pa gan da i jav no mnje nje, Ru bi kon, No vi Sad, 2004.

15) Ми ло мир П. Сте пић, „Три (су штин ска) кри те ри ју ма у срп ском из бо ру су пра на ци о нал не 
ин те гра ци је “, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, Бр. 
4/2013., стр. 33-59.

16) Gunt her Kress, As ses sment in the per spec ti ve of a so cial se mi o tic the ory of mul ti mo dal te ac-
hing and le ar ning. In Wyatt. Smith, C.M. and Cum mings, J.J. (Eds.) Edu ca ti o nal As ses sment 
in the 21st Cen tury. Sprin ger, 2009.
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ка та ин тер ак ци је и окру же ња и њи хо вим од но си ма.“17) У но ви је 
вре ме, ње но ин те ре со ва ње је по себ но усме ре но на раз вој но вих 
ме ди ја и тех но ло ги ја, ге не рал но на ко му ни ка ци ји, а по себ но ком-
би на ци ји раз ли чи тих мо да ли те та ко јим се ко му ни ка ци ја оства ру је. 
Нај у бе дљи ви ји ар гу мент у при лог про у ча ва њу мул ти мо дал но сти 
је да чи сто дис курс ни фе но ме ни не мо гу да се нај бо ље схва те без 
освр та на све оста ле мо да ли те те ин фор ма ци је. Та ко Рен ке ма [Jan 
Ren ke ma] твр ди да мул ти мо дал ност ни је „дис курс плус ви зу ел ни 
еле мен ти” или „плус дру ги мо да ли тет”, већ да у ана ли зи тек ста, 
би ло пи са ног или го вор ног, тре ба скло пи ти све ви зу ел не, про стор-
не, тем по рал не и оста ле де ло ве ин фор ма ци је ка ко би се до би ло 
пу но зна че ње јед не по ру ке.18)

Основ на те о риј ска по ла зи шта мул ти мо дал но сти би ла би 
сле де ћа: 1) мул ти мо дал ност се те ме љи на ви ше мо да ли те та од ко-
јих сви на свој на чин до при но се зна че њу, 2) она ана ли зи ра и опи-
су је ком пле тан скуп свих из во ра зна че ња (ви зу ел них, го вор них, ге-
стов них, пи са них, про стор них, итд.) у раз ли чи тим кон тек сти ма, 3) 
мул ти мо дал ност по ла зи од прет по став ке да су се ми о тич ки из во ри 
зна че ња дру штве но об ли ко ва ни,тј., љу ди су ти ко ји да ју зна че ња 
раз ли чи тим мо да ли те ти ма, те сто га це ло куп на ко му ни ка ци ја за ви-
си од нор ми и пра ви ла ко је они по ста вља ју, а ко ја ва же у тре нут ку 
фор ми ра ња мо да ли те та.19)

У овом ра ду, по ред по ли тич ких ме та фо ра и дру гих стил ских 
фи гу ра, по себ но нас је за ни ма ло ко ли ко че сто се ко ри сте мул ти-
мо дал ни еле мен ти у ме диј ском дис кур су на те му Ср би је и Европ-
ске уни је, ко ји мул ти мо дал ни еле мен ти су нај фре квент ни ји (бо је, 
ка ри ка ту ре, гра фи ке и сл.), као и њи хо во по тен ци јал но ту ма че ње. 
Ова пи та ња су ис тра жи ва на из пер спек ти ве кри тич ке ана ли зе дис-
кур са ко ја се по ка за ла као нај а де кват ни ји при ступ про бле му ова-
кве вр сте, јер под ра зу ме ва ка ко је зич ку и мул ти мо дал ну ана ли зу, 
та ко и ана ли зу сло же них дру штве них од но са и њи хо вих иде о ло-
шких прет по став ки. До овог за кључ ка се до шло на осно ву по ла зне 
де фи ни ци је КАД-а, а то је да се она ба ви је зи ком као дру штве ном 
ак тив но шћу и/или прак сом,20) као и да је од пре суд ног зна ча ја чи-

17) Ca rey Je witt, The Ro u tled ge hand bo ok of mul ti mo dal analysis, Ro u tled ge, Lon don, 2009.

18) Jan Ren ke ma, Di sco ur se, Of Co ur se, John Be nja mins Pub.Co. Am ster dam; Phi la delp hia. 
2009, pp. 55-66.

19) Gunt her Kress, As ses sment in the per spec ti ve of a so cial se mi o tic the ory of mul ti mo dal te ac-
hing and le ar ning. In Wyatt. Smith, C.M. and Cum mings, J.J. (Eds.) Edu ca ti o nal As ses sment 
in the 21st Cen tury. Sprin ger, 2009.

20) Nor man Fa ir clo ugh and Ruth Wo dak Cri ti cal Di sco ur se Analysis. In van Dijk, (Ed.). In tro-
duc tion to di sco ur se stu di es. Tho u sand Oaks an New Del hi: Sa ge, 1997, pp. 258-284.
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ње ни ца да КАД раз ма тра сам кон текст је зич ке упо тре бе, а не са мо 
је зик као изо ло ва ну је ди ни цу.21)

При ме на кри тич ке ана ли зе дис кур са на мул ти мо дал ни ме-
диј ски дис курс у штам пи и на те ле ви зи ји зах те ва ком плет ну мул-
ти се ми о тич ку ана ли зу. Та ква ана ли за под ра зу ме ва укљу чи ва ње 
фо то граф ских сли ка и ком плет не ви зу ел не ор га ни за ци је стра ни-
ца штам пе, а код те ле ви зиј ских и ра диј ских про дук ци ја и звуч не 
ефек те. Кључ ни про блем код овог пи та ња је сте ка ко су ови се ми-
о тич ки мо да ли те ти по ве за ни (сли ке, бо је, по кре ти, ге сто ви, ка ри-
ка ту ре, итд), од но сно ка ко они оства ру ју ин тер ак ци ју са је зи ком у 
сми слу кре и ра ња од ре ђе ног зна че ња и ка ко ова кве ин тер ак ци је де-
фи ни шу раз ли чи те аспек те и зах те ве ме ди ја. При мер се ми о тич ких 
мо да ли те та бо је, об ли ка и ге ста дат је на сли ка ма 1 и 2.

Сли ка 1: При мер се ми о тич-
ког мо да ли те та бо је као сим-

бо ла Европ ске уни је
Сли ка 2: При мер се ми о тич-

ког мо да ли те та ге ста

На сли ци 1 има мо при мер се ми о тич ког мо да ли те та бо је и 
об ли ка (пла ва бо ја у по за ди ни и жу та бо ја ко ја обра зу је бо дљи ка ву 
жи цу фор ми ра ју ћи зве зди це у кру гу). Ова ком би на ци ја бо ја и об-
ли ка да је не га тив ну ко но та ци ју о Европ ској уни ји, чи ји су сим бо ли 
пла ва бо ја по за ди не и жу та бо ја зве зди ца ко је фор ми ра ју круг. Ка да 
би ови се ми о тич ки мо да ли те ти би ли пре то че ни у је зик, до би је но 
ту ма че ње не би, ни у ком слу ча ју, би ло афир ма тив но.

На сли ци 2 при ка за на је не мач ка кан це лар ка Ан ге ла Мер кел 
ко ја сво јим од сеч ним ге стом де сном ру ком (при мер се ми о тич ком 
мо да ли те та ге ста), озбиљ ног ли ца ша ље по ру ку ко ја би се про ту-
ма чи ла као чврст, не по ко ле бљив, бес ком про ми сни став Европ ске 
уни је пре ма пи та њи ма од зна ча ја за Ср би ју.

21) a) Ruth Wo dak, Lan gu a ge, Po wer and Ide o logy: Stu di es in Po li ti cal Di sco ur se. (Ed.) John 
Be nja mins. Am ster dam, 1989; b) Ger traud Ben ke, Dis kur sa nalyse als so zi al wis sen scha ftlic he 
Un ter suc hungsmet ho de. SWS Rundschau, 2(2000), 2000, pp. 140-162.
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3. АНА ЛИ ЗА СРП СКОГ МЕ ДИЈ СКОГ ДИС КУРСА 

НА ТЕ МУ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

За по тре бе на шег ис тра жи ва ња ана ли зи ра ни су иза бра ни 
тек сто ви ко ји су се по ја ви ли у пе ри о ду од 2004. го ди не до 2014. го-
ди не, а ба ви ли су се те мом Ср би је и Европ ске уни је. По ме ну ти пе-
ри од је зна ча јан у дру штве но-по ли тич ком сми слу, јер су се у ње му 
од и гра ле зна чај не исто риј ске, дру штве не, по ли тич ке и еко ном ске 
про ме не у Ср би ји ко је су има ле од је ка у ме ди ји ма. Ове про ме не 
су ути ца ле на про ме ну ста ва и по ли ти ке Ср би је пре ма За па ду и 
Европ ској уни ји. Укуп но је ана ли зи ра но 369 тек сто ва из пи са них 
ме ди ја на срп ском је зи ку, као што су, на при мер: Ку рир, Блиц, По-
ли ти ка, Ве чер ње но во сти, Да нас, Б92, Тан југ, Бе та, НИН, Две ри 
Срп ске и Европ ски фо рум.

Ана ли за тек сто ва се за сни ва ла на раз ли чи тим па ра ме три ма 
ка ко би се из вр ши ла што де таљ ни ја упо ре ђи ва ња и на тај на чин 
ство ри ла пот пу ни ја сли ка о фе но ме ну ко ји ис тра жу је мо, а то је 
мул ти мо дал ни при каз Европ ске уни је у срп ским ме ди ји ма. Ти па-
ра ме три ти чу се: 

 – Упо ре ђи ва ња тек сто ва са и без мул ти мо дал них еле ме на-
та;

 – Упо ре ђи ва ња  по зи ци је мул ти мо дал ног еле ме на та у да-
том тек сту;

 –  Упо ре ђи ва ња ти по ва мул ти мо дал них еле ме на та;
 – За сту пље но сти мул ти мо дал них еле ме на та са ге сто ви ма у 

ана ли зи ра ним тек сто ви ма;
 – За сту пље но сти мул ти мо дал них еле ме на та са ка ри ка ту ра-

ма у ана ли зи ра ним тек сто ви ма;
 – За сту пље но сти мул ти мо дал них еле ме на та где до ми ни ра-

ју бо је у ана ли зи ра ним тек сто ви ма;
 – За сту пље но сти мул ти мо дал них еле ме на та где сли ка пра-

ти сми сао тек ста у ана ли зи ра ним тек сто ви ма;
 – За сту пље но сти сли ка по ли ти ча ра у тек сто ви ма са мул ти-

мо дал ним еле мен ти ма;
 – За сту пље но сти сли ка пред сед ни ка Ср би је у тек сто ви ма 

са мул ти мо дал ним еле мен ти ма;
 – За сту пље но сти при ка за ма пе ЕУ у тек сто ви ма са мул ти-

мо дал ним еле мен ти ма;
 – При ка за тек сто ва пре ма ти пу мул ти мо дал ног еле мен та;
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 – При ка за тек сто ва са мул ти мо дал ним еле мен ти ма пре ма 
вр сти из не тог ста ва пре ма ЕУ;

 – Нај че шће ко ри шће них ме та фо ра у ана ли зи ра ним тек сто-
ви ма.

Из при ку пље ног кор пу са тек сто ва ана ли зи ра ни су они тек-
сто ви ко ји са др же мул ти мо дал не еле мен те. На сли ци 3 мо же мо 
ви де ти да је од ана ли зи ра них 369 тек сто ва, 318 тек сто ва има ло 
мул ти мо дал не еле мен те, док 51 текст раз ли чи тих струк ту ра и из 
раз ли чи тих из во ра ни је имао мул ти мо дал не еле мен те. Ја сно је да 
је број тек сто ва са мул ти мо дал ним еле мен ти ма (на слу чај ном узор-
ку од 369 тек ста) знат но ве ћи од бро ја тек сто ва без мул ти мо дал-
них еле ме на та. Из овог мо же мо за кљу чи ти да је при су ство мул ти-
мо дал но сти и у тек сто ви ма на срп ском је зи ку зна чај но сред ство у 
фор му ли са њу тек ста.

Сли ка 3: За сту пље ност мул ти мо дал них 
елемената у срп ском ме диј ском дис кур су

У ана ли зи тек сто ва за ни ма ла нас је по зи ци ја мул ти мо дал ног 
еле мен та у тек сту, јер и она ути че на по тен ци јал ни ин тер пре та тив-
ни аспект тек ста, ис ти ца њем или ста вља њем у дру ги план пра те ће 
сли ке.
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Сли ка 4: Процентуалнa за сту пље ност појединих 
по зи ци ја мул ти мо дал ног еле мен та

Из сли ке 4. за кљу чу је мо да се мул ти мо дал ни еле мен ти у 
срп ском кор пу су нај че шће по ста вља ју на кра ју тек ста, а нај ре ђе 
од мах ис под на сло ва. Ови по да ци мо гу ука зи ва ти на же љу ауто ра 
да чи та о ца нај пре ин фор ми ше, а по том сли ком су ге ри ше ши ре ин-
тер пре та ци је тек ста.

Да љом ана ли зом до шло се до за кључ ка о ти по ви ма ко ри-
шће них мул ти мо дал них еле ме на та.

Та бе ла 1. Ти по ви мул ти мо дал них еле ме на та

Тек сто ви са мул ти мо дал ним еле мен ти ма 318
Мул ти мо дал ни еле мен ти са ге сто ви ма 111
Мул ти мо дал ни еле мен ти са ка ри ка ту ра ма 150
Мул ти мо дал ни еле мен ти где до ми ни ра ју бо је 15
Оста ли мул ти мо дал ни еле мен ти 42

Мо же се за кљу чи ти да су нај у че ста ли ји мул ти мо дал ни еле-
мен ти са ка ри ка ту ра ма, што ука зу је на по тре бу ауто ра тек ста да 
кри ти ку је по је дин ца или чи та во дру штво, тј, ин сти ту ци ју. У овом 
слу ча ју, пред мет кри ти ке су нај че шће срп ски по ли ти ча ри ко ји ма се 
жу ри у ЕУ, као и зва нич ни ци ЕУ ко ји не жу ре да Ср би ју при хва те 
у ЕУ.

Као сле де ћи ко рак би ло је утвр ђи ва ње уче ста ло сти ка ри ка-
ту ра и ге сто ва у ана ли зи ра ним тек сто ви ма.
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српски политичари којима се жури у ЕУ, као и званичници ЕУ који не журе да 

Србију прихвате у ЕУ. 

Као следећи корак било је утврђивање учесталости карикатура и гестова у 

анализираним текстовима. 

 

Слика 5: Заступљеност мултимодалних елемента са гестовима у анализираним текстовима 

 

Слика 6: Заступљеност мултимодалних елемента са карикатурама у анализираним текстовима 

Код посматраних текстова који су садржали мултимодалне елементе (318) 

111 текстова је имало мултимодалне елементе са гестовима (слика 5). У највећем 

броју случајева приказани су крајње симболички и стилизовани гестови и покрети 

Сли ка 5: За сту пље ност мул ти мо дал них еле менaта 
са ге сто ви ма у ана ли зи ра ним тек сто ви ма

српски политичари којима се жури у ЕУ, као и званичници ЕУ који не журе да 

Србију прихвате у ЕУ. 

Као следећи корак било је утврђивање учесталости карикатура и гестова у 

анализираним текстовима. 

 

Слика 5: Заступљеност мултимодалних елемента са гестовима у анализираним текстовима 

 

Слика 6: Заступљеност мултимодалних елемента са карикатурама у анализираним текстовима 

Код посматраних текстова који су садржали мултимодалне елементе (318) 

111 текстова је имало мултимодалне елементе са гестовима (слика 5). У највећем 

броју случајева приказани су крајње симболички и стилизовани гестови и покрети 

Сли ка 6: За сту пље ност мул ти мо дал них еле мента 
са кари ка ту ра ма у ана ли зи ра ним тек сто ви ма

Код по сма тра них тек сто ва ко ји су са др жа ли мул ти мо дал не 
еле мен те (318) 111 тек сто ва је има ло мул ти мо дал не еле мен те са 
ге сто ви ма (сли ка 5). У нај ве ћем бро ју слу ча је ва при ка за ни су крај-
ње сим бо лич ки и сти ли зо ва ни ге сто ви и по кре ти ру ка ма (нај че шће 
та да шњег пред сед ни ка Ср би је) ко ји се по пра ви лу од но се на афир-
ма тив не си ту а ци је, тј., тек сто ве ка да се о ин те гра ци ји Ср би је у ЕУ 
го во ри на афир ма ти ван на чин.
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Оно што је, та ко ђе, утвр ђе но ис тра жи ва њем је сте да је укуп-
но 150 тек сто ва има ло мул ти мо дал не еле мен те са ка ри ка ту ра ма 
(сли ка 6). Ка да је реч о ка ри ка ту ра ма и њи хо вом пре не се ном зна че-
њу, као и о са мој упо тре би ко ја је нај че шће у не га тив ном кон тек сту, 
за ни мљи во је да се број ка ри ка ту ра као мул ти мо дал них еле ме на та 
у тек сто ви ма по ве ћа вао у мо мен ти ма ка да је до ла зи ло до за хла ђе-
ња у од но си ма Ср би је и ЕУ.

Иако су ка ри ка ту ре број не, на њи ма се мо гу че сто уочи ти 
сим бо лич но за тво ре на вра та, што се мо же до ве сти у ве зу са од би-
ја њем, оста вља њем Ср би је ван за јед нич ке ку ће и за јед ни че по ро-
ди це или сим бо ла не ке пре пре ке, рам пе и слич но. Ова вр ста ка ри-
ка ту ра има бла жи ка рак тер и тек сто ви ко ји је пра те ни су до кра ја 
не га тив но ори јен ти са ни пре ма ЕУ, већ пре ука зу ју на пре пре ке или 
на про бле ме у при сту па њу. Дру га гру па ци ја ка ри ка ту ра ко ри сти 
те же ме та фо рич не сли ке, при че му су тек сто ви крај ње не га тив но 
на стро је ни пре ма ЕУ и при сту па њу Ср би је Уни ји. Ов де се ко ри сте 
ком па ра ци је ЕУ са то та ли тар ним дру штви ма, то та ли тар ним по је-
дин ци ма или се не ки сим бол ЕУ до во ди у ве зу са не ким то та ли-
тар ним сим бо лом, као што је зве зда пе то кра ка или ку ка сти крст. 
Нај че шће се сим бол ЕУ по ве зу је са зве здом пе то кра ком и пра ви 
па ра ле ла из ме ђу Уни је и СССР-а, или се по ре ди са на ци стич ком 
сва сти ком и на ци стич ком Не мач ком. У оба слу ча ја, ЕУ је ме та кри-
ти ке. При дру жи ва ње Ср би је се сма тра не га тив ним и кроз ове ка-
ри ка ту ре по ку ша ва се де ху ма ни за ци ја ЕУ као дру штва и др жав не 
за јед ни це, по што јој се при пи су ју не га тив ни атри бу ти.

Унији. Овде се користе компарације ЕУ са тоталитарним друштвима, тоталитарним 

појединцима или се неки симбол ЕУ доводи у везу са неким тоталитарним 

симболом, као што је звезда петокрака или кукасти крст. Најчешће се симбол ЕУ 

повезује са звездом петокраком и прави паралела између Уније и СССР-а, или се 

пореди са нацистичком свастиком и нацистичком Немачком. У оба случаја, ЕУ је 

мета критике. Придруживање Србије се сматра негативним и кроз ове карикатуре 

покушава се дехуманизација ЕУ као друштва и државне заједнице, пошто јој се 

приписују негативни атрибути. 

 

Слика 7: Заступљеност мултимодалних елемента где доминирају боје у анализираним 

текстовима 

Сли ка 7: За сту пље ност мул ти мо дал них еле мента где 
доми ни ра ју бо је у ана ли зи ра ним тек сто ви ма
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Унији. Овде се користе компарације ЕУ са тоталитарним друштвима, тоталитарним 

појединцима или се неки симбол ЕУ доводи у везу са неким тоталитарним 

симболом, као што је звезда петокрака или кукасти крст. Најчешће се симбол ЕУ 

повезује са звездом петокраком и прави паралела између Уније и СССР-а, или се 

пореди са нацистичком свастиком и нацистичком Немачком. У оба случаја, ЕУ је 

мета критике. Придруживање Србије се сматра негативним и кроз ове карикатуре 

покушава се дехуманизација ЕУ као друштва и државне заједнице, пошто јој се 

приписују негативни атрибути. 

 

Слика 7: Заступљеност мултимодалних елемента где доминирају боје у анализираним 

текстовима 

 

Слика 8: Заступљеност мултимодалних елемента где слика прати смисао текста у 

анализираним текстовима 

Што се тиче осталих мултимодалних елемената, у 54 примера презентована 

слика прати текст (слика 8). Заступљеност мултимодалних елемента где 

доминирају боје у анализираним текстовима присутна је у 15 примера (слика 7). 

Сли ка 8: За сту пље ност мул ти мо дал них еле мен та где 
слика пра ти сми сао тек ста у ана ли зи ра ним тек сто ви ма
Што се ти че оста лих мул ти мо дал них еле ме на та, у 54 при ме-

ра пре зен то ва на сли ка пра ти текст (сли ка 8). За сту пље ност мул ти-
мо дал них еле мен та где до ми ни ра ју бо је у ана ли зи ра ним тек сто ви-
ма при сут на је у 15 при ме ра (сли ка 7).

Унији. Овде се користе компарације ЕУ са тоталитарним друштвима, тоталитарним 

појединцима или се неки симбол ЕУ доводи у везу са неким тоталитарним 

симболом, као што је звезда петокрака или кукасти крст. Најчешће се симбол ЕУ 

повезује са звездом петокраком и прави паралела између Уније и СССР-а, или се 

пореди са нацистичком свастиком и нацистичком Немачком. У оба случаја, ЕУ је 

мета критике. Придруживање Србије се сматра негативним и кроз ове карикатуре 

покушава се дехуманизација ЕУ као друштва и државне заједнице, пошто јој се 

приписују негативни атрибути. 

 

Слика 7: Заступљеност мултимодалних елемента где доминирају боје у анализираним 

текстовима 

 

Слика 8: Заступљеност мултимодалних елемента где слика прати смисао текста у 

анализираним текстовима 

Што се тиче осталих мултимодалних елемената, у 54 примера презентована 

слика прати текст (слика 8). Заступљеност мултимодалних елемента где 

доминирају боје у анализираним текстовима присутна је у 15 примера (слика 7). 

 
Сли ка 9: За сту пље ност сли ка по ли ти ча ра у 
текстовима са мул ти мо дал ним еле мен ти ма
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Слика 10: Заступљеност слика председника Србије у текстовима са мултимодалним елементима 

Слике 7 и 8 приказују колико су ликови политичара и тадашњег 

председника Србије, Бориса Тадића, заступљени у текстовима који припадају 

корпусу на српском језику. Може се закључити да страни медији више фаворизују 

овај тип мултимодалних средстава, јер чешће користе слике политичара, а посебно 

Тадића као илустрацију текста. 

 

Слика 11: Приказ мапе ЕУ у текстовима са мултимодалним елементима 

Сли ка 10: За сту пље ност сли ка пред сед ни ка Србије 
у тек сто ви ма са мул ти мо дал ним еле мен ти ма

Сли ке 7 и 8 при ка зу ју ко ли ко су ли ко ви по ли ти ча ра и та да-
шњег пред сед ни ка Ср би је, Бо ри са Та ди ћа, за сту пље ни у тек сто ви-
ма ко ји при па да ју кор пу су на срп ском је зи ку. Мо же се за кљу чи ти 
да стра ни ме ди ји ви ше фа во ри зу ју овај тип мул ти мо дал них сред-
ста ва, јер че шће ко ри сте сли ке по ли ти ча ра, а по себ но Та ди ћа као 
илу стра ци ју тек ста.

 

Слика 10: Заступљеност слика председника Србије у текстовима са мултимодалним елементима 

Слике 7 и 8 приказују колико су ликови политичара и тадашњег 

председника Србије, Бориса Тадића, заступљени у текстовима који припадају 

корпусу на српском језику. Може се закључити да страни медији више фаворизују 

овај тип мултимодалних средстава, јер чешће користе слике политичара, а посебно 

Тадића као илустрацију текста. 

 

Слика 11: Приказ мапе ЕУ у текстовима са мултимодалним елементима 
Сли ка 11: При каз ма пе ЕУ у тек стовима 

са мул ти мо дал ним еле мен ти ма
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На осно ву гра фич ког при ка за за сту пље но сти ма пе ЕУ у мул-
ти мо дал ним тек сто ви ма (сли ка 11) мо же мо за кљу чи ти да се од 
укуп ног бро ја тек сто ва са мул ти мо дал ним еле мен ти ма, ма па ЕУ 
ја вља у 30 тек сто ва и то нај че шће у скло пу не ког дру гог мул ти мо-
дал ног еле мен та.

 

Слика 11: Приказ мапе ЕУ у текстовима са мултимодалним елементима 

На основу графичког приказа заступљености мапе ЕУ у мултимодалним 

текстовима (слика 11) можемо закључити да се од укупног броја текстова са 

мултимодалним елементима, мапа ЕУ јавља у 30 текстова и то најчешће у склопу 

неког другог мултимодалног елемента. 

 

Слика 12: Процентуална анализа текстова са мултимодалним елементима према изнетом 

ставу према ЕУ 

Сви текстови су, такође, анализирани (слика 12) према ставу који је у 

основном тексту изражен о идеји интеграције, тј., приступања Србије Европској 

унији. Анализирано је 36% афирмативних текстова, 28% неутралних текстова и 

36% текстова који критикују приступање Србије Европској унији. 

Сли ка 12: Про цен ту ал на ана ли за тек сто ва са мултимодалним 
еле мен ти ма пре ма из не том ста ву пре ма ЕУ

Сви тек сто ви су, та ко ђе, ана ли зи ра ни (сли ка 12) пре ма ста ву 
ко ји је у основ ном тек сту из ра жен о иде ји ин те гра ци је, тј., при сту-
па ња Ср би је Европ ској уни ји. Ана ли зи ра но је 36% афир ма тив них 
тек сто ва, 28% не у трал них тек сто ва и 36% тек сто ва ко ји кри ти ку ју 
при сту па ње Ср би је Европ ској уни ји.

 

Слика 11: Приказ мапе ЕУ у текстовима са мултимодалним елементима 

На основу графичког приказа заступљености мапе ЕУ у мултимодалним 

текстовима (слика 11) можемо закључити да се од укупног броја текстова са 

мултимодалним елементима, мапа ЕУ јавља у 30 текстова и то најчешће у склопу 

неког другог мултимодалног елемента. 

 

Слика 12: Процентуална анализа текстова са мултимодалним елементима према изнетом 

ставу према ЕУ 

Сви текстови су, такође, анализирани (слика 12) према ставу који је у 

основном тексту изражен о идеји интеграције, тј., приступања Србије Европској 

унији. Анализирано је 36% афирмативних текстова, 28% неутралних текстова и 

36% текстова који критикују приступање Србије Европској унији. 

 

Слика 13: Најчешће коришћене метафоре у анализираним текстовима 

У текстовима на српском језику приметна је промена дискурса у 

различитим етапама политичких односа Србије и ЕУ. То се јасно уочава у 

Сли ка 13: Нај че шће ко ри шће не ме та фо-
ре у ана ли зи ра ним тек сто ви ма
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У тек сто ви ма на срп ском је зи ку при мет на је про ме на дис-
кур са у раз ли чи тим ета па ма по ли тич ких од но са Ср би је и ЕУ. То 
се ја сно уоча ва у пе ри о ди ма ка да се Ср би ји по ста вља ју усло ви за 
при јем у ЕУ или кад јој је у но вем бру – де цем бру 2011. го ди не од-
ло же но одо бра ва ње ста ту са кан ди да та за ЕУ. То је усло ви ло при-
мет ном про ме ном у дис кур су, а са мим тим и у пра те ћим мул ти мо-
дал ним еле мен ти ма. Са дру ге стра не, по сле успе шно оба вље них 
ета па, би ло да је то ис по ру чи ва ње ха шких оп ту же ни ка или по твр да 
кан ди да ту ре, при ме тан је ве ћи број афир ма тив них тек сто ва.

Ка да је реч о ко ри шће ним ме та фо ра ма у ана ли зи ра ним тек-
сто ви ма (сли ка 13), нај че шће се ја вља ју ме та фо ре пу та или прав ца 
(43%), по ро ди це или клу ба (14%), ку ће и вра та (5%), док су све 
оста ле ме та фо ре по кри ва ле 38% тек сто ва.

* * *

У за кључ ку мо же мо ре ћи да је ме диј ски дис курс о ЕУ на 
срп ском је зи ку, у сво јим нај ра ни јим фа за ма, био пре те жно оп ти ми-
стич ки, упр кос по вре ме них упо зо ре ња на ших по је ди них по ли ти ча-
ра, као што је, на при мер, Во ји слав Ко шту ни ца, да се ка Европ ској 
уни ји тре ба ићи опре зно. Мно ги по ли тич ки ана ли ти ча ри по ре ди ли 
су ЕУ са обе ћа ном зе мљом из сно ва у ко ју, ка да стиг не мо, не ће 
ви ше би ти про бле ма (по ана ло ги ји са „Ча роб ња ком из Оза“). У ра-
ни јим фа за ма, та ко ђе, дис курс о ЕУ ве о ма че сто је пред ста вљао 
ме сто и по вод кон фрон та ци је пред став ни ка раз ли чи тих по ли тич-
ких пар ти ја. Ве о ма је ин те ре сант но за па зи ти ка ко се дис курс о ЕУ 
уну тар јед не по ли тич ке па ри је ме њао то ком го ди на, по себ но уочи 
из бор них кам па ња. Та ко има мо при мер да је „Ко со во или Евро па“ 
пре ра сло у „Ко со во и Евро па“ или „Ср би ја у Евро пу не без Ко со-
ва“, итд.

Уко ли ко упо ре ди мо дис кур се на ен гле ском и срп ском је зи ку 
у по гле ду ме та фо ра, мо же мо за кљу чи ти да је дис курс ве зан за ЕУ 
у срп ским тек сто ви ма ра зно ли ки ји и кре а тив ни ји у по гле ду ме та-
фо ра. То се до не кле и оче ки ва ло, јер су се че сте про ме не уну тар 
срп ског дру штва од ра зи ле и на са др жај дис кур са и до при не ле ње-
го вој ша ро ли ко сти. У срп ском ме диј ском дис кур су, по ред ме та фо-
ра пу та, кре та ња и по ро ди це мо гу се на ћи ме та фо ре ту не ла, во за, 
не за вр ше не гра ђе ви не, ста ни це на ко јој се ду го че ка, бро да ко ји 
то не, итд. Ве о ма че ста је сте и ме та фо ра „шта па и шар га ре пе” ко ја 
сим бо ли ше по ну де и обе ћа ња Европ ске уни је ко ји ма се бу ду ће зе-
мље-чла ни це ма ме, са том раз ли ком што се у срп ским тек сто ви ма 



СПМ број 4/2015, година XXII, свеска 50. стр. 293-312.

310

ова ме та фо ра мам ца че сто ком би ну је са ме та фо ром ма гар ца ко ји 
на кра ју при че оста је из и гран.

Што се упо тре бе сли ка уз текст ти че, знат но ма ње је сли-
ка пред сед ни ка у срп ским тек сто ви ма и он се обич но при ка зу је у 
ка ри ка ту ра ма. У по гле ду ка ри ка ту ра, оне су до ста за сту пље не у 
срп ском ме диј ском дис кур су, а не га ти ван став пре ма ин те гра ци ји 
Ср би је у ЕУ че сто пра те ка ри ка ту ре ко је пред ста вља ју стри по ве 
или при че са ме за се бе.
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San dra Ste fa no vic, Ani ca Glo djo vic

CHA RAC TE RI STICS OF THE ME DIA DI SCOURSE 
ON SER BIA AND THE EURO PEAN UNION

Re su me
The su bject of this pa per is a mul ti mo dal pre sen ta tion of the 

Euro pean Union thro ugh writ ten texts pu blis hed by the me dia, from 
Ser bian spe a king are as, bet we en 2004 and 2014. The analysis of mul ti-
mo dal me ans was con duc ted from a so cial se mi o tic per spec ti ve, by ap-
plying mul ti mo dal cri ti cal di sco ur se analysis, which im pli es an analysis 
of the co or di na ted use of di ver se se mi o tic re so ur ces such as lan gu a ge, 
ima ges, co lo urs and ge stu res. All the ele ments who se fun ction is to pro-
du ce a par ti cu lar ef fect on a he te ro ge ne o us gro up of re a ders or vi e wers 
we re analysed.

The aim of this study is to in ter pret the ma ni fe sta tion of the Euro-
pean Union ide o logy in con tem po rary me dia in a new way. The re fo re, a 
par ti cu lar se lec tion of mul ti mo dal texts re la ted to this to pic was ma de.

The the o re ti cal and met ho do lo gi cal fra me work of the re se arch is 
cri ti cal di sco ur se analysis which de als with lan gu a ge as a form of so-
cial prac ti ce, which me ans that it vi ews lan gu a ge wit hin its so cial con-
text. Sin ce this pa per lo oks at a me dia di sco ur se of the da ta col lec ted 
from the Ser bian lan gu a ge, the prin ci ple of sta ti stics was ap plied. As a 
re sult, sig ni fi cant in for ma tion was iso la ted in the use of lan gu a ge and 
mul ti mo dal ele ments. In cor pus analysis, met hods ba sed on her me ne-
u tics we re used, par ti cu larly the ‘her me ne u tic cir cle’, in which pre-un-
der stan ding en su res un der stan ding, and pri or un der stan ding of the text 
is be ing cor rec ted and up da ted with sub se qu ent un der stan ding of the 
who le (part-who le re la tion; who le-in di vi dual part re la tion). The cor pus 
analysis is ac com pa nied by cor re spon ding sta ti sti cal me a su res which, 
ex pres sed both nu me ri cally and as a per cen ta ge, re fer to the re pre sen ta-
tion and fre qu ency of the cho sen lan gu a ge and mul ti mo dal units in the 
analysed texts.

The re se arch was con duc ted on the cor pus con si sting of texts 
pu blis hed by the most emi nent do me stic agen ci es, pu blis hing or me-
dia ho u ses, which we re chro no lo gi cally analysed in or der to esta blish 
whet her the so cial and po li ti cal chan ges in Ser bia we re re flec ted in the 
di sco ur se of the Euro pean Union. All the ele ments of the texts, both 
lan gu a ge and mul ti mo dal, we re analysed on the ba sis of a de fi ned plan 
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and re se arch mo del ma de of a three-layer text analysis which com pri ses 
a) analysis of lan gu a ge (lin gu i stic analysis), b) ima ge analysis ac com-
panying the di sco ur se and c) ge stu re analysis (the body lan gu a ge of 
pe o ple in pic tu res).

As all the analysed texts from Ser bian spe a king are as, show a 
cer tain de gree of ‘pat ter ni sing’ in re gards to the use of mul ti mo dal ele-
ments and at ti tu de to wards the Euro pean Union pre sen ted in a text (af-
fir ma ti ve, ne u tral and ne ga ti ve), this pa per pre sents con cep tual pat terns 
of texts.

The the o re ti cal con tri bu tion of this re se arch pa per re pre sents the 
esta blis hing of mat he ma ti cal cor re la ti ons which lead to the con clu sion 
that a text mes sa ge is mo re pre ci sely en co ded if it is fol lo wed by mul-
ti mo dal me ans, and that the gre a ter amo unt of in for ma tion ob ta i ned by 
mul ti mo dal re so ur ces con tri bu tes to the in ten sifying of a text mes sa ge 
me a ning.

Con si de ring the de fi ned re la ti ons bet we en mul ti mo dal ele ments 
and texts, as well as the iden ti fied forms and pat terns of mul ti mo dal 
texts, this pa per can con tri bu te to the cre a tion of di ver se mar ke ting ma-
te ri als.
Key words: me dia di sco ur se, Ser bian me dia, cri ti cal di sco ur se analysis, mul ti-

mo da lity, mul ti mo dal me tap hors
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