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оригинални научни рад

АкуСтички и визуелни знАковни  
ПАРАлелизми у ПРоПАгАнДном  

ДиСкуРСу

Јан Красни� 
Универзитет у Београду, Филолошки факултет 

Aпстракт:
У овом раду методу анализе мултимодалног дискурса (АМД) потеклу 
из Халидејеве (Halliday) системско-функционалне лингвистичке тра-
диције (СФ), развијену пре свега у оквиру социосемиотике код Ван Леј-
вена (Van Leeuwen) и Креса (Kress), комбиноваћемо са теоријом кључ-
ног визуелног појма (Key Visualѕ – КВП) Петера Лудеса (Peter Ludes) 
дефинисаног у складу са идејом културног тока (cultural flow) Арјуна 
Ападураија (Arjun Appadurai). На примеру видео-секвенци рекламе за 
кекс „Плазма“ покушаћемо да утврдимо на који начин су аудиовизу-
елни паралелизми заступљени у мултимодалном пропагандном дис-
курсу и да ли из визуелног знака који учествује у овој фигури настаје 
кључни визуелни појам или се управо визуелни паралелизам образује 
коришћењем КВП-а. 

Кључне речи:
кључни визуелни појам, анализа мултимодалног дискурса, социосеми-
отика, економска пропаганда.

Увод 

„Parallelism as a characteristic feature of all artifice is the referral of a semio-
tic fact to an equivalent fact inside the same context, including the case whe-
re the aim of the referral is only an elliptic implication.“ (Јакобсон 1980: 
22). Оваква дефиниција паралелизма, која се не ограничава у погледу 
употребљеног комуникацијског оквира односно кода, у потпуности од-
говара потребама нашег истраживања. Према овој фигури, која се може 
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пронаћи не само у лепој књижевности, визуелним уметностима и у му-
зици, већ и у семиотичком простору различитих медија где Јакобсонова 
поетска (естетичка) функција поруке током комуникационог процеса 
није у првом плану, односићемо се, позивајући се на цитирану дефини-
цију, као према фигури која не само да, како смо рекли, није везана за 
поједини код, већ може да делује преко кодова, користећи токене раз-
личитих кодова, и односећи се при том, наравно, на исти тип. За наше 
истраживање комбиноваћемо две методе које се баве плурикодалним 
дискурсом: социосемиотичку анализу мултимодалног дискурса ганте-
ра Креса (Gunther Kress) и Теа ван Лејвена (Theo van Leeuwen) с једне 
стране, и теорију кључног визуелног појма Петера Лудеса (Peter Ludes) с 
друге стране. Предмет рада биће анализа двеју видео-секвенци које при-
падају пропагандном дискурсу у сфери маркетинга. 

Теоријски оквир

1. Социосемиотика

Основни појмови социосемиотике изводе се из трију још код Халидеја 
постулираних метафункција сваког текста (текстуална, интерперсонал-
на и идеационална)2 независно од тога да ли је он плурикодалан или не.3 
При том скрећемо пажњу на дефиницију медија Креса и Ван Лејвена: 
„Media are the material resources used in the production of semiotic pro-
ducts and events[...]“ (Kress&Van Leeuwen 2001: 22) Из овога следи да се у 
једном медију као што је видео више семиотичких ресурса остварује у 
модусима. Ови модуси, заједно коришћени и усклађени, граде нови се-
миотички ресурс – дизајн (Kress&Van Leeuwen 2001: 20). 

Класичним семиотичким речником би сваки од модуса могао да се назо-
ве кодом, док би се коначни производ сматрао плурикодалним текстом. 
Међутим, да би се у семиотички поредак таквог текста увела хијерархи-
ја, а термин кôд редефинисао, потребно је било прилагодити појмовни 
апарат. Осим тога, социосемиотика сваку семиотичку продукцију уну-

2 У социосемиотици се дефиниције метафункција разликују од оригиналних Халидејевих 
прегледа: Идеационална метафункција – функција репрезентовања света око нас и у 
нама; интерперсонална метафункција – која социјалне интеракције приказује као 
друштвене релације; текстуална метафункција – која представља свет у коме и са којим 
су сви елементи текста кохерентни, а који је сам схватљив свом окружењу.

3 Крес и ван Лејвен имплицитно одричу могућност да постоје искључиво мономодални 
односно текстови са само једним кодом.
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тар једног ресурса третира као социјални чин (чији је циљ одређена дру-
штвена промена). То је утолико важније јер ћемо у овом раду обратити 
пажњу на то како се у паралелизмима представља социјални актер и со-
цијални чин служећи се Ван Лејвеновим инструментаријумом за анали-
зу дискурсне праксе (Van Leeuwen 2008). За термин текст (који означа-
ва готов семиотички производ) употребљаваћемо термин композиција, 
док ће се термин дизајн односити на процес семиотичке продукције. 

2. Теорија КВП

Теорија кључног визуелног појма (Key Visuals – КВП) Петера Лудеса 
(2005) бави се сликама, видео-секвенцама али и сликама сећања (Erinne-
rungsbilder), независним од своје материјалне визуалности, које се упису-
ју у колективно и индивидуално памћење гледалаца. Појам КВП настаје 
у процесу глобализације када се утицаји других култура у великој мери 
одражавају на домаће то јест националне културне просторе (упореди 
са Kramer 2008: 92 и даље). Ова појава, дефинисана термином хиперкул-
тура, који подразумева да се елементи поједине културе (ритуали, сли-
ке, митови, наративи итд.) умрежавају4 у великом току светске културе 
путем хипермедија насталих конвергенцијом, артикулише према Арјуну 
Ападураију (Arjun Appadurai 1996) форме колективног сећања путем ме-
дијалних предела (mediascapes). 

Једна од основних одлика кључних визуелних појмова јесте њихово 
везивање за кључне речи коментара који их у великом броју случајева 
прате, пре свега када је у питању телевизијско извештавање – они пред-
стављају у одређеној мери функционалне еквиваленте кључних речи 
(упореди са Ludes&Kramer 2010: 17, Kramer 2008: 200). њихов опстанак 
у свести, међутим, није толико везан за постојање саме кључне речи у 
сећању колико за начин дистрибуције КВП-а.5 Заправо КВП настаје и 
стиче могућност да учествује у артикулисању колективног памћења пре 
свега захваљујући дистрибуцији кроз велике мреже масмедија.

4 У одређеној мери ова теорија сродна је са теоријом актера-мреже Бруна Латура у домену 
сталног поновног изграђивања и реорганизовања старог и новог визуелног материјала. 
На овај начин се људски и не-људски актери изједначавају по утицају, што одговара духу 
теорије актера-мреже.

5 Истакли бисмо да је дистрибуција у оквиру социосемиотике равноправан семиотички 
модус који треба истраживати, међутим, у овом раду, услед недостатка простора, овај 
проблем нећемо обрађивати.
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У овом истраживању желимо да покажемо како и помоћу којих семио-
тичких модуса се КВП користе за градњу паралелизама у мултимодал-
ном дискурсу, али и да скренемо пажњу на стварање предуслова за њи-
хов настанак у сфери економске пропаганде.

Преглед досадашњег истраживања

Паралелизми у мултимодалном дискурсу истражују се од деведесетих 
година. Овде бисмо скренули пажњу на рад Џона Лија и Кита Стенинга 
(John Lee and Keith Stenning) из 1998. који заступају тезу да је анафора 
тешко могућа у мултимодалном дискурсу. При том се појава анафоре 
(и деиксе у овом контексту) исправно дефинише као кореферентна, али 
као искључиво мономодална. Другим речима, не узима се у обзир да то-
кени различитих модуса морају бити различити, а да је тип у том случа-
ју тешко одредити у једном модусу, посебно ако се ради о апстрактном 
појму. Тек у свом закључку аутори отварају могућност да би пребацива-
њем тежишта на мултимодалност приликом будућих анализа могло да 
се потврди како је анафора ипак присутна и ван чисто језичког кода. 

Према Кај О’Халоран (Kay L. O’Halloran 2008) мултипликативност ко-
ја исходи из мултимодалне семиозе, тј. интерсемиоза, резултује у кон-
вергенцији значења односно у поновној контекстуализацији релација у 
оквиру постојећих паралелизама (O’Halloran 2008: 452). Овај закључак 
је за нас утолико важнији јер дефинише односе између појединих моду-
са у оквиру једне композиције. Треба истаћи, међутим, да се поменута 
мултипликативност односи само на формалну раван, те да никако не 
треба мислити да се тиме један те исти семантички комплекс дословно 
умножава. 

Ви (Wee) са своје стране дефинише паралелизме у мултимодалном дис-
курсу не као паралелно употребљене модусе, већ као комплементарност 
између два или више ресурса: „Intersemiotic Parallelism: one semiotic re-
source corresponds with the other resource(s)“ (цит. према Nugroho 2009: 
75). За наше истраживање је ово одређење свакако корисно, посебно 
ако имамо у виду различитост коју носи материјалност различитих по-
јединих ресурса.

Роули-жоливе говори о паралелној прогресији при емитовању аудио 
и визуелног сигнала од стране говорника на научним скуповима и на-
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учним презентацијама (Rowlie-Jolivet 2004: 158). Овај рад се у погледу 
модуса највише приближава предмету нашег истраживања. Битно је на-
гласити да је ауторка за анализу користила видео-снимке презентација. 
Другим речима, видео је био основни медиј унутар кога је истражива-
ла, и који је користила за реконструисање мултимодалне композиције у 
простору. У нашем раду надовезаћемо се на њен закључак да се парале-
лизми користе највише када се у везу желе довести садржаји удаљених 
значења (Rowlie-Jolivet 2004: 171).

Кореферентност код паралелизама

Паралелизми у текстуалном дискурсу имају улогу кохезионих елеме-
ната, а исту улогу задржавају и у мултимодалном дискурсу. У оваквом 
окружењу они учвршћују структуру композиције у којој елементи раз-
личитих модуса постају кореферентни у односу на заједнички објекат. 
У коме од тих модуса ће објекат бити именован/приказан/наговештен 
није од посебног значаја: могуће је чак да ће се то десити у сваком од 
модуса. Осим тога, то зависи и од природе објекта (да ли постоје семио-
тички ресурси за његову репрезентацију у свим модусима). Хијерархија 
би се у овом случају могла увести уколико посматрамо редослед поја-
вљивања – за истраживање би од највећег значаја било питање у ком 
се од модуса, употребљених у одређеној композицији, објекат први пут 
појављује.6 На нивоу модуса вишег степена, међутим, на нивоу дизајна, 
појављују се само комплекснији, структурални паралелизми.

Ближе одређивање типа кореферентности проблематично је када је реч 
о мултимодалној композицији. Уколико посматрамо сваки модус за се-
бе, кореферентност свакако може бити у одређеној мери ендофорична, 
али ће се чешће показивати као егзофорична јер се дати елемeнт односи 
на објекат у другом коду. Уколико пак према социосемиотичком стано-
вишту одређени кодални склоп посматрамо као један мултимодални 
текст, односно као композицију, онда ће ретко када доћи до егзофорич-
ности јер је граница референтности одређена бројем кодова у датом тек-
сту.

6 Међутим, редослед појављивања је заправо мање битан у сфери економске пропаганде, 
јер је ту најбитнији садржај који према психолошким законитостима након пријема 
поруке остаје у свести. Паралелизми ће, дакле, морати да посредују поруку која остаје у 
свести, и она ће свакако морати да буде везана за производ.
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Предмет рада

Предмет нашег рада је економско-пропагандни материјал: две видео-се-
квенце рекламе за плазма кекс.7 На самом почетку истраживања потреб-
но је да утврдимо који се од семиотичких ресурса у датим видео-секвен-
цама остварују као модуси. У визуелном каналу то су видео-записи, 
анимације и анимирани текст, док се у звучној подлози сусрећемо са 
нивоом музике, немузичким звуцима и изговореним језичким матери-
јалом. На вишим структуралним нивоима сусрећемо се са модусом про-
дукције (који ће бити обрађен у поглављу о КВП) и модусом дизајна.

Прва видео-секвенца коју ћемо анализирати траје 34 секунде.8 На самом 
почетку указује нам се млађа женска особа, она корача журно, камера 
позиционирана испред ње такође је нестабилна. Својом јарком бојом се 
истиче њена капа (слика 1). Овај кадар траје прве две секунде видео-се-
квенце. 

 Слика 1. Слика 2. Слика 3.

Нешто касније она из торбе вади кутију плазма кекса (слика 2) – страна 
са натписом је окренута ка камери, у крупном плану, тако да не може 
бити сумње о каквом се објекту ради. У следећем кадру, у 8. секунди, ви-
димо крупан план њене главе док узима залогај кекса (слика 3). 

Звуци који се у видео-секвенци чују јесу испрва њени кораци, као и бу-
ка аутомобила – града. Док извлачи паковање плазме из торбе, чује се и 
лајање, а последњи звук који чујемо јесте крцкање плазма кекса у њеним 
устима. Нема ни музике ни говора. Секвенца до тренутка када узима за-
логај плазме траје осам секунди.

Од тренутка када је загризла кекс, почиње други део секвенце који у 
неколико кадрова обрађује мотиве бајке о Црвенкапи – у једном кадру 

7 Ближе информације о материјалу (ауторству, продукцијској кући и сл.) није било могуће 
пронаћи из оправданих разлога. Тај проблем ће накнадно бити решен.

8 За анализу је коришћен видео који се може наћи на следећој интернет страни http://www.
youtube.com/watch?v=vn�Ux1�M3no 
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она бере цвеће, у другом се види глава кучета итд. На акустичком плану 
прекретницу представља тренутак када чујемо крцкање плазме – после 
тога креће музика са пуно целотонских мелодијских пасажа који одржа-
вају тензију.

Паралелизам на који желимо да укажемо наступа након неколико ка-
дрова са мотивима бајке. Наиме, у 22. секунди на црвеној позадини са 
натписом „Виталност и добро расположење“ (слика 4) видимо анима-
цију плазма кекса како се ломи на два дела(слика 5) и чујемо исти звук 
као у 8. секунди. У визуелном модусу након тога се понављају секвенце 
журног хода уз једну разлику: имамо натпис у доњем делу екрана „Све 
Црвенкапе једу плазму“ (Слика 6). Затим следи последњи кадар на коме 
видимо паковање кекса изнад натписа: „Плазма. Не пушта те да одра-
стеш!“ (слика 7). У звучном модусу музика и даље траје, у том тренутку 
је у завршној каденци. Истовремено са последњим кадром укључује се 
и женски глас који понавља речи са натписа.

 Слика 4. Слика 5. Слика 6. Слика 7.

Покушајмо сада да на нивоима различитих модуса покажемо паралели-
зме. Први и најочигледнији визуелни паралелизми су сцене журног ко-
рачања из прве две секунде (слика 1) и након анимације из 26. секунде 
(слика 6), као и појаве паковања (слика 2. и слика 7). На звучном плану 
можемо говорити о паралелизму када је реч о крцкању кекса, први пут 
у 8. и други пут у 22. секунди. Када је реч о визуелном плану можемо 
говорити о делимичном поклапању са акустичким: у овој секвенци аку-
стички знак прати а) визуелни наговештај у 8. секунди (слика 3) и б) 
експлицитни приказ у 22. секунди (слика 5). Пример поменутог интер-
семиотичког паралелизма, како га Ви назива, пружа нам се у последњем 
кадру када се визуелна и акустичка порука у потпуности слажу.

Када се, међутим, посветимо вишем модусу – дизајну – у прилици смо 
да утврдимо много имплицитнији облик структуралног паралелизма. 
Последњи шум звучне подлоге који се чује пре почетка музичке нумере 
јесте крцкање које прати визуелни приказ девојке како узима залогај 
кекса. Мелодију (такозвани „џингл“) која захваљујући својим целотон-
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ским покретима и одлагању разрешења каденце, као и звуку вибрафо-
на, изазива тензију и мистериозност, покривајући све дотадашње шумо-
ве, прате визуелни симболи – кадрови који, као што смо рекли, треба да 
асоцирају на бајку о Црвенкапи. Из ових елемената могао би се извући 
закључак да је све ово изазвано залогајем плазма кекса.

Поновно појављивање шума који не припада музичкој нумери већ звуч-
ној подлози, поменуто крцкање, недвосмислено указује на његово прво 
појављивање, тим пре што је ово једини шум који се чује док су сви 
остали покривени музичком нумером. После овог акустичког знака у 
визуелном модусу се поново показује сцена која нас враћа на почетак 
секвенце: журни ход главне јунакиње – што је још један елемент који 
експлицитније наставља паралелизам, али у једном модусу. Осим тога, 
коначно се и у доњем делу екрана указује објашњење ко је особа (Црвен-
капа) (слика 6), односно шта јој се десило након што je појела плазму 
(доживела је бајку). Другим речима први залогај показује једну узрочно-
последичну везу, док је други експлицитно објашњава, користећи чак 
језички модус. 

Овде би се могло говорити о катафоричном односу јер прва синтаксич-
ка јединица9 указује на ону која следи. Истовремено се сусрећемо са по-
менутим проблемом при одређивању паралелизма: иако претходне две 
секвенце можемо интерпретирати као катафору, сасвим би на месту би-
ла и критика таквог тумачења. Разлог за то јесте чињеница да „женска 
особа са црвеном капом“ у контексту визуелних и акустичких симбола 
који указују на бајку о Црвенкапи може да се тумачи као сам објекат, као 
тип, на који се односи каснија реченица у језичком модусу„Све Црвен-
капе једу плазму!“, а која би у том случају била токен. Али треба истаћи 
и да се каснија реченица, управо зато што експлицитно именује објекат 
и не захтева закључивање на основу више елемената, може схватити као 
она на коју претходни токен указује. У духу мултимодалног дискурса, 
међутим, у оквиру кога су сви семиотички ресурси равноправно оства-
риви у складу са сопственим механизмима семиотичке продукције (упо-
реди са Kress & Van Leeuwen 2001: 113 и даље), ове две синтаксичке цели-
не могле би се посматрати као равноправне. 

9 Овај термин употребљавамо са великом опрезношћу користећи само голу аналогију у 
недостатку бољег појма.
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Друга видео секвенца,10 такође у трајању од 34 секунде, почиње уласком 
млађе мушке особе са торбом у аутобус. Она седа до врата окрећући 
уз замах леђа камери смештеној са задње стране (слике 8–10, од 2. до 
6. секунде у секвенци). У звучном модусу препознаје се само бректање 
мотора аутобуса и шум настао при смештању у седиште. Наредни кадар 
у 8.секунди приказује у крупном плану како особа вади паковање „Пла-
зме“ из торбе (слика 11). На звучној подлози се чује мотор који улази у 
брзину. 

 Слика 8 Слика 9 Слика 10 

 Слика 11 Слика 12 Слика 13 

На слици 12 видимо крупан план (9. секунда) младићевог лица док узи-
ма залогај кекса. Звук мотора се лагано губи (fade out). 

Од овог тренутка надаље, камера постаје нестабилна, кадар се једном 
мења те видимо младића у средњем плану како замахује каишем торбе 
(слика 13), а затим је опет његово лице у крупном плану. Осим тога, 
сунчево светло је, у односу на претходни одсечак, доста појачано. У аку-
стичком модусу, за разлику од визуелног, наступају значајне промене: 
уместо досадашње урбане звучне подлоге чујемо топот и њиштање ко-
ња. Музика која сада наступа подсећа на италијанске вестерн-филмове 
седамдесетих година, уз мелодију која се звижди и пратњу тзв. Western 
гитаре. 

Од 18. секунде поново наступа анимација као на сликама 4. и 5. У на-
ставку, у 28. секунди, младић се, након што је изашао из аутобуса, у ка-
дру средњег плана управљеног на његов бок, уз замах окреће забацујући 

10 Ова видео секвенца може се наћи на сајту http://www.youtube.com/watch?v=��WSeqlplg
4&feature=related 
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торбу на леђа. У доњем делу екрана појављује се натпис: „Сви каубоји 
једу плазму“ (слике 14. и 15). На акустичком плану се ништа није проме-
нило, и даље траје музика. На самом крају видео-секвенце види се пако-
вање кекса како стоји на торби, а испод се појављује натпис: „Плазма. 
Не пушта те да одрастеш!“ женски глас, након што се музичка нумера 
завршила, понавља ту реченицу.

 Слика 14. Слика 15. Слика 16. 

У овом случају у визуелном модусу скренућемо пажњу на покрет глав-
ног лика на почетку секвенце (слике 8–10) и пред крај (слике 14–15). 
Као и на појаву паковања плазме при почетку и на крају секвенце (слике 
11. и 16). У акустичком модусу понавља се исти пример као у претхо-
дној видео-секвенци – крцкање кекса. Уопште, акустички модус овде је 
семантички много испуњенији него у претходном примеру. Управо он 
изазива утисак вестерна и то помоћу звучне подлоге која дочарава јаха-
ње коња и музичке нумере која звуком подражава филмове о каубојима 
из 70-их година. И на крају се поново јавља синхрони интерсемиотички 
паралелизам који артикулише поруку целе секвенце.

Паралелизам на нивоу укупног дизајна је сличан као и у претходном при-
меру – и овде крцкање кекса отвара двe различитe репрезентације једногe различитe репрезентације једног 
појма, који се у првој синтаксичкој јединици акустички дочарава, а у дру-
гој визуелно дефинише анимираним текстом. Разлика у односу на прет-
ходни пример лежи у томе што је тамо значење конструисано у различи-
тим семиотичким ресурсима у оквиру једне семиотичке материјалности, 
док у овом примеру имамо квалитативну опозицију између модуса. 

Паралелизми и репрезентација 

Један од важнијих проблема при социосемиотичкој анализи дискурса 
јесте утврђивање начина на који су социјални актери и чинови у одре-
ђеном тексту представљени. Према Ван Лејвену (2008) постоји више те-
хника представљања социјалног чина које крајње изнијансирано показу-
ју однос актера, чина и однос према реципијенту. 
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Обратимо прво пажњу на репрезентацију социјалног актера: Функцио-
нализација и идентификација према Ван Лејвену представљају катего-
рије у репрезентацији унутар дискурса које су одређене традицијом и 
културом. њихова сврха је лакше смештање актера „на своје место“ уну-
тар устаљеног социјалног контекста. Такође треба нагласити да су ове 
категорије и међусобно комплементарне. Социјални контекст је битан 
критеријум према коме се утврђује да ли је извршена функционализаци-
ја и идентификација вредносно позитивна.

При функционализацији је социјални актер означен појмовима који су 
везани за одређену радњу (именице изведене из глагола као нпр. рад-
ник), занимање или улогу (Van Leeuwen 2008: 42). У нашим примерима 
а) „Сви каубоји једу плазму“ и б) „Све Црвенкапе једу плазму“ имамо 
два наизглед различита значења. Док „каубој“ означава занимање, „Цр-
венкапа“ то никако није. Треба, међутим, имати у виду да је у оба ова 
случаја, услед специфичног контекста, важнија чињеница да се ти појмо-
ви могу везати за улогу социјалног актера него за само занимање или не-
ку другу активност. Са те стране посматрано, ове речи постају једнако 
апстрактне улоге, а као такве су носиоци утврђених наративних струк-
тура.

Поткатегорија идентификације која нам је на овом месту потребна је-
сте класификација. Према овој Ван Лејвеновој поткатегорији социјални 
актери се класификују по друштвеним класама раслојеним услед разли-
читих критеријума као што је пол, узраст, богатство итд. (Van Leeuwen 
2008: 42–43) који су опет установљени културном традицијом. Појмови 
„каубоја“ и „црвенкапе“ представљају вербализацију претходно при-
казане видео-секвенце. Независно од тога да ли је реч о токенима или 
типовима, сами појмови су везани за други модус и носе у сваком слу-
чају идентификаторну функцију. Зато би при читању поруке „идеални 
реципијент“ требало да изведе следећи закључак: а) „каубоји“ су млађе 
(узраст) мушке особе (пол) које су се у детињству играле каубоја, гледа-
ле вестерн-филмове и замишљале себе како јашу коња (из урбане среди-
не); б) „Црвенкапе“ су млађе женске особе које се радо сећају бајки. 

На овом месту није згорега задржати се на чињеници да су оба главна 
лика из поменутих сродних реклама сличне старости. Ефекат који пла-
зма кекс произведе, а који се у реклами вреднује као позитиван, јесте 
повратак у прву младост. Иако би се очекивало да људи у зрелијим годи-
нама жале за младошћу и желе да јој се врате, из ових целина се закљу-
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чује да су они који за младошћу жале управо они који су тек изашли 
из тог периода живота. Треба споменути да „плазма“ у свом дизајну, 
и у класичном и у социосемиотичком смислу речи, акценат ставља на 
сопствену традицију. Данашње млађе генерације, којима очигледно и 
актери ових видео-секвенци припадају, у свом најмлађем добу могле су 
имати додира са плазма кексом. Из тога се може закључити да плазма 
кекс, евоцирајући детињство млађе генерације, бива смештен (или боље 
рећи смешта себе) у позицију свевременог тотема, који прати поједин-
ца у свим фазама живота.

Када је реч о репрезентацији социјалног чина, обратићемо пажњу на 
другу изјаву са којом се сусрећемо. „Плазма. Не пушта те да одрастеш!“ 
Обратимо пажњу на то да је овде сасвим јасно да је стварни агенс „пла-
зма“, иако је формално одвојена од узвичне реченице. Категорија коју 
Ван Лејвен предлаже за класификовање оваквог персонификованог вр-
шиоца радње јесте агенсијализација (Van Leeuwen 2008: 66–67). На овај 
начин радња се приказује као чин, а не као догађај (event). Како се ова 
реченица односи на кекс, она другим речима сугерише да су сви при-
казани догађаји, након што су „каубој“ или „Црвенкапа“ узели залогај, 
заправо чин кекса. Кекс као агенс, дакле, „чини“ да се гледалац, поме-
нути „идеални реципијент“, идентификује са главним ликом бајке или 
филма.

Унутрашња противречност овог текста препознаје се тек са појавом је-
зичког материјала: прва реченица говори из перспективе особа од којих 
се очекује да су се већ идентификовале са главним ликом претходног де-
ла видео-секвенце. Међутим, у том тренутку наступа друга изјава која 
обавештава да главни лик није био човек већ комад кекса. И не само то 
– ова изјава „излази из медија“ и директно ословљава гледаоца наруша-
вајући тиме до тог тренутка грађену кохезију читаве секвенце. 

Уколико унутар визуелног семиотичког ресурса упоредимо анимирани 
текстуални са видео модусом, потврдићемо поменуту противречност: 
ни кекс, ни паковање кекса нису у видео-модусу приказани као агенси. 
У првом појављивању у оба случаја они бивају узети из торбе, комад 
кекса бива стављен у уста. Утолико последња реченица циља само на 
невидљиви процес који је нама, реципијентима, доступан искључиво 
посредно, дочаран другим модусима, путем интуиције или закључива-
ња из низа двосмислених знакова са спољним референцама. Могло би 
се чак рећи да се на тај начин једном објекту приписује мистична моћ 
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која другачије до објављивањем („Не пушта те да одрастеш!“), односно 
непосредним вербалним артикулисањем, не може бити саопштена. Она 
је узрок срећи – у овом случају осећању повратка у детињство. Према 
томе је и први залогај само неопходни корак ка срећи, док је звук који се 
при том чује само звучна импресија тог „повратка у детињство“.

Кључни визуелни појам и паралелизми

говорећи о механизмима у економско-пропагандном дискурсу, у дис-
курсу адвертајзинга, Ван Лејвен истиче: „[…] use of poetic devices has 
again both a practical and an ideological function. The problem of ’recall’ 
is a major practical problem in advertising and a major theme in its trade 
and research journals. How can we make sure that people will remember the 
brand, the product, the message? Poetic devices – and music – can help. […] 
we can see this mnemonic function of poetic devices in the few traditional 
proverbs and sayings we still remember, for example, in the parallelisms and 
repetitions in ’Red in the morning, shepherd’s warning, red in the night, shep-
herd’s delight’. Advertising has revitalized this tradition with its ear-catching 
language and musical jingles.” (Van Leeuwen 2005: 152) Полазећи од овог 
става, можемо видети да су циљеви који се постављају у адвертајзингу 
унеколико слични дефиницији КВП. Покушајмо сада да на показаним 
примерима практично покажемо како паралелизми утичу на формира-
ње КВП-а, односно како се КВП користе као обрасци помоћу којих се 
садржај доживљава као познат.

Као што смо споменули, КВП су слике које обликују колективно памће-
ње настале у ери глобализације путем хипермедија (Kramer 2009). У ви-
део-секвенцама „Црвенкапе“ и „каубоја“ користе се старији и учвршће-
ни КВП, док нови још нестабилни визуелни појмови треба да преузму 
квалитете старих зато што ће са њима бити смештени у исти контекст. 
У том смислу важну улогу игра и модус продукције, који у ери поменуте 
хиперкултуре у великој мери осликава изнијансираност семиотичког 
простора и семиотичких ресурса.

Навели смо да видео-секвенца „каубој“ музичким средствима изазива 
асоцијације везане за вестерн-филмове. На нивоу продукције као моду-
са, начина на који се поједини модус финално обрађује, из других, стари-
јих, слојева филмске културе цитирају се врло препознатљиви обрасце 
који су већини реципијената препознатљиви и на основу којих се ства-
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ра утисак „познатог“. На сликама 17–21 приказали смо кадрове који илу-
струју многе карактеристичне сцене из неколико познатих филмова.11 
На слици 22. и 23. издвојили смо кадар из наше видео-секвенце „каубој“ 
и „Црвенкапа“. Реч је наиме о крупном кадру лица који је свој врхунац 
доживео у филмовима о дивљем западу. 

 Слика 17 Слика 18 Слика 19 

 Слика 20 Слика 21 

 Слика 22 Слика 23 

Имајмо на уму да аутор рекламне видео-секвенце не цитира, али и не 
плагира ниједан од овде показаних филмова. Он једноставно користи 
сличну продукцију – опонаша начин, филмско „како“ – да би за свој 
садржај искористио значењски потенцијал овог семиотичког ресурса. 
Истовремено, користећи прегнантност12 визуелних појмова, рекламом 
се продужава њихово трајање у колективном памћењу.

Са друге стране, како смо истакли, смештајући одређени производ/обје-
кат у познате наративне структуре и обрасце, он сам треба да постане 
приметнији или макар препознатљивији. Дизајниравши (користивши 

11 У питању су следећи филмови Слике 17–18: The Good, the Bad and the Ugly (Leone 19��), 
High Noon (Zinnemann 19��), Once Upon a Time in the We�t (Leone 19�8)

12 Израз прегнантност користимо у смислу у коме га је Ван Лејвен одредио (Van Leeuwen 
�003: ��) „[...]�alience i� not objectively mea�urable[...]; �pecific cultural �ymbol [...] may 
override purely perceptual �alience.��
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надмодус) за више од једне видео-секвенце са одређеним (променљи-
вим) објектом, а користећи при том сличне мотиве, односно користе-
ћи их на сличан начин, упечатљивост приказаног садржаја се повећава 
управо утолико што употребљене мотиве доживљавамо као познате. 
У нашем случају та се појава јавља код паралелизма присутног у обе се-
квенце: узимање залогаја плазме / анимација комада кекса како се ломи, 
односно вађење паковања из торбе / крупан план паковања са натписом 
„Плазма. Не пушта те да одрастеш!“ Ови паралелизми претендују сво-
јом учесталошћу да постану визуелни појмови јер „[s]ie verdichten dens]ie verdichten den 
Kern einer Information in einem Bild, einer oder mehrerer miteinander mon-oder mehrerer miteinander mon-
tierten Filmeinstellungen [...]“ (n Filmeinstellungen [...]“ (Filmeinstellungen [...]“ (Kramer 2008: 93 и даље). Да би то постали, 
међутим, према теорији КВП, они не смеју бити краћи од 6 секунди, 
иако „Playing with visual associations, in various music channels and videoPlaying with visual associations, in various music channels and video 
clips, however, has already led to historically new and considerably shorter 
key visual associations.“ (Kramer&Ludes 2010: 17). 

Можемо рећи да поменуте сцене, како одступају од утврђене дефини-
ције, посматрамо макар условно као КВП, јер се не може оспорити да 
оне контролисано отварају поља асоцијација и да представљају „BilderBilder 
der Konstruktion und Kommunikation von Ereignissen“ (munikation von Ereignissen“ (unikation von Ereignissen“ (Kramer 2008: 92). 
У прилог овој тези на крају треба скренути пажњу да КВП настају уну-
тар одређеног контекста. Рекламе, међутим, имају моћ да створе нови 
контекст, да отворе читав дискурс заснован на сопственој међурефе-
рентности. Услед хиперпродукције, која трајање поједине рекламе (ви-
део-секвенце нпр.) чини веома ограниченим у памћењу појединца и чак 
можда отежава препознатљивост њихових садржаја, пасивном реципи-
јенту се омогућава да се, макар и невољно, активира препознавајући ре-
ференцијалне елементе као што су управо КВП. Препознајући их, они 
се потврђују као елементи колективног памћења. 

Закључне тезе и даље перспективе

Показавши на малом узорку како паралелизми у дискурсу економске 
пропаганде успостављају кохезију једног плурикодалног текста, како 
граде значења и како се помоћу њих може конструисати нови визуелни 
појам, покушали смо да допринесемо будућим социосемиотичким ис-
траживањима пре свега у области анализе мултимодалног дискурса на 
основу филмског и видео материјала. 
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До сада се ове теоријске методе, социосемиотичке критичке анализе 
мултимодалног дискурса и теорије кључних визуелних појмова нису 
комбиновале, те на том пољу наш рад представља у одређеној мери пи-
онирски покушај усклађивања различитих теоријских погледа на про-
блем асиметричне комуникације.

Репрезентација друштвеног чина и социјалног актера до сада се анали-
зирала у текстуалном дискурсу. Ван Лејвенови радови, као и неколико 
радова других аутора на ту тему у часопису Visual Communication, обра-
ђивали су овај проблем унутар текста и слике пре свега у штампаним 
медијима. Ми смо покушали да сличну анализу спроведемо у модусима 
који се материјализују у другим медијима. Даља истраживања би свака-
ко могла да се спроведу у медијима који искључују слику или пак у ме-
дијима који омогућавају реципијенту да активније учествује у процесу 
комуникације.

Иако је анализирала дизајн акустичког и визуелног модуса у научном 
дискурсу на основу видео-секвенци, и на том пољу остварила значајне 
увиде, Роули-жоливе није покушала да ближе одреди значењске кон-
струкције које би садржале интермодалне паралелизме и репрезентаци-
ју социјалног актера или друштвеног чина. Зато смо ми покушали да 
прецизирамо њен закључак о кохезионом својству паралелизама при 
повезивању удаљених садржаја. Наши резултати, да репрезентација ак-
тера у једном модусу идентификује токен истог актера у другом моду-
су унутар једног паралелизма, и да ова репрезентација није условљена 
редоследом појављивања у композицији, моћи ће да послуже истражи-
вачима при интерпретацији мултимодалних текстова у којима нема са-
свим чврсте везе између елемената у саставу паралелизма. 

Паралелизам КВП, или макар асоцијација визуелних појмова у одре-
ђеном контексту, при чему се користи модус продукције, не испуњава 
мнемоничку функцију паралелизма темељније него када је паралелизам 
остварен само у једном модусу. И поред тога, стварање нове везе „по-
знатог“ са „познатим“ (производа са културом) делује примамљиво за 
ствараоце у овој области. Стиче се утисак да је заправо битно отворити 
што већи број асоцијација, изложити што је могуће удаљеније садржаје, 
а затим ипак навести ток читаве композиције ка једном одређеном ци-
љу. Успут се откривају идеолошка стремљења која наводе реципијента 
да преузме, или макар научи, појмове који одређују тај дискурс. Наши 
примери у којима се оперише пре свега појмовима западне, америчке 
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културе13 представљају такав случај. Откривајући такве релације, утвр-
ђује се скривени идеолошки пропагандни потенцијал испод очигледног 
маркетиншког циља. Даља истраживања би могла утврдити распростра-
њеност управо ових тежњи и на другим примерима пропагандног дис-
курса као што су политичка пропаганда уочи доношења закона или дис-
курс културних посленика у јавности. 

Користећи оквире социосемиотике и КВП у критичкој анализи мулти-
модалног дискурса убеђени смо да се могу стећи увиди корисни за разу-
мевање трансформације једне културе у медијски пејзаж културног кру-
га у ери глобализације, односно њене интеграције у нову хиперкултуру 
у којој заједничко наслеђе делом потискује елементе заступљене само на 
локалном нивоу, а делом њима оперише у глобалној мрежи масмедија, 
отимајући их тако из ужег контекста затворене националне или регио-
налне културе. 
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Jan Krasni

ACouStiC AnD viSuAl PArAlleliSmS  
in ProPAgAnDA DiSCourSe

Summary:

In this paper, we combine the method of multimodal discourse analysis 
(MDA), – originated from Halliday’s (Michael Alexander Kirkwood Hal-
liday) systemic-functional linguistics tradition (SF), and predominantly de-
veloped within social semiotics of van Leeuwen (Theo van Leeuwen) and 
Kress (Gunther Kress) – with the theory of key visual notion (Key Visual) 
of Peter Ludes, defined in accordance with Arjun Appadurai’s concept of 
cultural flow. Using the sequence from “Plasma cake” commercial, we try 
to determine the way in which the audio-visual parallelisms are present in 
multimodal propagandistic discourse and whether, out of visual sign taking 
part in this figure, the key-visual appears, or the very visual parallelisms are 
created exactly by using key visuals.

Key words: key-visual, multimodal discourse analysis, social semiotics, eco-
nomic propaganda.


