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Сажетак: Читанка за српски језик и књижевност је уџбеник специфичне 
структуре коју чине књижевноуметнички текстови (естетске поруке) и 
текстови дидактичко-методичке апаратуре тј. њихова тумачења (праг-
матске поруке) која естетским порукама дају аутор/и читанке. Читанка је 
недовољно истражен и веома утицајан штампани мас-медиј чије поруке обли-
кује у комуникационом центру група професионалних комуникатора. Њена 
моћ је у конотативности естетских порука које поред образовања допри-
носе васпитању, социјализацији, учвршћивању владајућег културног обрасца 
и идеологије. Комуникациона ситуација овог медија је неуобичајена. Аутор/и 
читанке су у двострукој улози субјеката комуницирања; они су емитери праг-
матских порука и реципијенти естетских порука јер су прагматске поруке, 
заправо, забележена значења која за ауторе има естетска порука. Услед про-
мена друштвеног контекста, потреба образовања, наставних програма, екс-
пресивних својстава медија, аутора и њихових референтних оквира, мењају 
се издања читанки. Ипак, постоји корпус књижевноуметничких дела које сва 
издања читанки за одређени узраст садрже; та књижевноуметничка дела 
(естетске поруке) су непроменљиве, али се мењају прагматске поруке које 
тумаче њихова значења. Која значења за публику имају естетске поруке у 
читанкама немогуће је одгонетнути, али нема сумње да значења естетских 
порука које су досегли и забележили (прагматске поруке) аутор/и читанке, 
утичу на значења крајњих реципијената било да их они (делимично) усвајају 
или их (делимично или у потпуности) одбацују.
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Увод

Тумачење значења порука у комуницирању једно је од насложенијих 
комуниколошких питања. Значење поруке поготову је сложено када је реч 
о естеским порукама, односно уметничким делима. Реткост је да се неко 
бавио проблемом тумачења значења естетских порука, тј. књижевноумет-
ничких текстова у уџбеницима. 

Уџбеници су значајан медиј масовног комуницирања, то су књиге чији 
тиражи, самим тим и рецепција, вишеструко премашују најтиражнију ли-
тературу, њима се постављају стандарди интелектуалног рада, утичу на 
развој генерација, носиоци су културне мисије, најефикаснији су начин да 
се подигне ниво образовања. Њихов утицај је велики и када су лошег и када 
су доброг квалитета. 

Читанке за српски језик и књижевност су посебна врста уџбеника који се 
од других уџбеника разликује структуром коју чине књижевноуметнички 
текстови (естетске поруке), као и њихова тумачења (значења) која тим естет-
ским порукама дају аутор/и читанке. Значења естетских порука аутор/и чи-
танке износе на начин карактаристистичан за уџбенике – путем дидактич-
ко-методичке апаратуре – и тако стварају прагматске поруке. Посебност 
моћи читанке као медија базира се на особинама естетских порука да имају 
конотативно значење и да се поред емоционално-рационалног доживљавају 
и на емоционално-афективном плану људске егзистенције, као и да су им 
вредносно-персуазивни садржаји разуђени. Наведене особине естетских 
порука користе се у областима образовања и васпитања, за социјализацију 
младих, као и за стварање доминантног културног обрасца; управо овим 
културним акцијама аутор/и читанке уподобљују значења естетских порука 
у читанкама тј. своја тумачења (прагматске поруке) књижевноуметничких 
дела. Наравно, естетске поруке које се налазе у читанкама имају значења 
и за крајње реципијенте (читаоце, кориснике читанки, масовну публику). 
У читанкама се пак налазе документована значења естетских порука која 
су досегли аутори читанки и то су прагматске поруке у виду дидактичко-
методичке апаратуре. Нема сумње да значења естетских порука која су 
створили, досегли, забележили као прагматске поруке у виду дидактичко-
методичке апаратуре аутор/и читанке утичу на значења естетских порука 
крајњих реципијената било да их крајњи реципијенти (делимично) усвајају 
или их (делимично или у потпуности) одбацују.

Укратко, кључно комуниколошко питање како се стварају и досежу зна-
чења (естетских) порука никада није довољно истражено, а чини се потпуно 
занемарено питање истражености читанки за српски језик и књижевност 
као медија (ко, шта, како, колико и због чега условљава значење током кому-
ницирања у коме је читанка медиј).
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1.Тумачењезначењакњижевноуметнчкихтекстова

Дати одговор на питање шта је значење веома је комплексан поду-
хват. Овим појмом су заокупљене многе науке: комуникологија, семи-
отика, лингвистика, филозофија, херменеутика, социологија, психоло-
гија. У Комуниколошком лексикону значење је дефинисано као „смисаони 
садржај менталног концепта, апстрактне или иконичке представе, који 
настаје у процесу семиозе преображајем знака, као чулне, у симбол као 
менталну јединицу” (Милетић и Милетић, 2012: 67). Према социоантро-
полошкој комуниколошкој парадигми за човека је у значењу појединач-
них знакова садржана једна или више информација. Значење имају зна-
кови као једноставније структуре и поруке као њихове сложеније струк-
туре у људском комуницирању. Оно зависи од изражености пертинент-
ности знака, релација са другим знацима, референтног оквира интер-
претатора, кодова које познаје интерпретатор и социјалног контекста.

„Људска цивилизација зависи од знакова и система знакова, а људ-
ски дух се не може одвојити од функционисања знакова – ако се већ не 
може идентификовати са таквим функционисањем.” (Морис, 1975: 17) 
Знак је основна јединица комуницирања и без њега оно не постоји. Знак 
је увек чулна, физичка појава. Знак или сигнал је први контакт који чо-
век успоставља са универзумом (чији део је и сам човек) преко својих 
чулних, емоционалних, когнитивних и конативних способности. „Знак је 
увијек некоме упућен, а упућен је с очекивањем да буде дешифриран и 
протумачен. Знак посредује између онога који га је произвео и одаслао и 
онога који га прима и тумачи. Он међу њима успоставља однос међусоб-
ног приближавања који називамо опћење.” (Лешић, 2003: 11) 

У теорији постоје заговорници успостављања разлике између знака 
и сигнала, али треба узети у обзир да је на основу етимологије речи сиг-
нал јасно да је настала од латинске речи која значи исто – знак. Знак 
може да настане и мимо човекове намере и хтења, као у случају настанка 
природних знакова (нпр. севање муње), али симбол је искључиво људска 
творевина и не постоји мимо човекове свести. Када човек знак прими 
чулима, укључују се његов разум и емоције, његова искуства као и по-
знавање кодова и тада се материјални аспект (знак као чулна јединица) 
преображава у процесу семиозе у ментални аспект (симбол као рефлек-
сивну јединицу). Будући да је свесно биће, за човека је знак увек симбол, 
сем када човек инстиктивно реагује као биолошко биће. За Пјера Гироа 
„знак је стимуланс – то јест чулна супстанца – чију менталну слику 
наш дух везује за слику другог стимулуса који треба да оживи у циљу 
општења” и „знак увек указује на намеру да се саопшти извесни смисао” 
(Гиро, 2001: 29). Када се знак преобрази у симбол настаје значење. Чове-
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кова способност стварања и коришћења симбола јесте способност пои-
мања значења знакова. „Симболи су изражени у језику знакова, икона 
или сигнала, али језик симбола стварају физички објекти или догађаји 
на које се односи језик.Тако, застава са различитим бојама и грбом озна-
чава идентитет нације и отеловљење њене идеје. Мач је симбол правде и 
закона, крст спасења у Христу или хришћанству, ритуал је симбол рели-
гиозне идеје, итд. Симболи, било у облику објекта, праксе, мита, имају 
конкретан материјални облик који се односи на апстрактну идеју. Они 
припадају заједници, не појединцу, повезују појединце у колектив било 
преко заједнице језика, друштва, било преко неке особене асоцијације 
или везе.” (Јанићијевић, Ј. 2000: 194)

„Значење је један од средишних проблема у употреби језика. Већина 
аутора се слаже да значења нису у порукама, да су речи саме по себи 
празне, да речи нити могу нити дају значење по себи.” (Јанићијевић, 
2000: 155)

Појам значења се мора узети заједно са појмовима смисла (садржаја) 
и референце (објекта). Значење се узима као општи термин који подразу-
мева и смисао и референцу у лингвистици и филозофији језика.Уже одре-
ђење је да је значење синоним за смисао (садржај). Из овога произилазе 
дихтомије: смисао наспрам референце и значење наспрам референце.

Фердинанд де Сосир (Ferdinand de Saussure) се у оквиру лингвистике 
бавио значењем. Он мисли да је узалудно посматрати идеју ван знака 
као и знак ван идеје, као и одвојити знак од значења. То је једна ствар. 
„Једнако је тачно рећи да је реч знак идеје, као што је тачно рећи да је 
идеја знак речи; она је то у сваком тренутку, пошто није чак ни могуће 
утврдити или материјално ограничити једну реч у реченици без ње. Ко 
каже знак каже значење; ко каже значење каже знак; узети знак (сам) 
као основу не само да је нетачно, већ и ништа не значи, јер у тренутку 
када знак изгуби свеукупност својих значења, он остаје само гласовна 
фигура.” (Сосир, 2004: 42) Према Сосиру идеја може да напусти знак, 
било да дође до промене у самом знаку или не. Промена у знаку може да 
доведе и до промене у идеји. Ако се помешају два знака нпр. због фонет-
ске сличности, тада се у одређеној мери могу помешати и идеје. „Дакле, 
узалудно је супротстављати било у ком тренутку знак значењу. То су два 
облика истог појма свести, с обзиром на то да значење не би постојало без 
знака и да је оно само искуство са његовог наличја, неодвојиво као што се 
не могу одвојити два лица једног листа папира једним потезом маказа, а 
да се не наруши предња и задња страна.”(Сосир, Ф. 2004: 94)

Значење према Чарлсу Морису (Charles Morris) није ништа опипљиво 
и материјално, нити постоји као такво у природи. „Ништа није по себи 
знак нити носилац знака, већ таквим постаје само утолико уколико допу-
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шта нечему да узме у обзир нешто својим посредовањем. Значења не тре-
ба лоцирати као егзистенције ни на једном месту у процесу семјозе, већ 
их треба окарактерисати помоћу овога процеса као целине. Значење је 
семјотички термин, а не термин у стварном језику.” (Морис, 1975: 58.) 
Такође значење није ништа што се обавезно тиче непосредног искуства. 
Две особе се могу разумети и поделити заједничко значење, а да том при-
ликом једна од њих значење усвоји непосредном реакцијом на стимулус, 
а друга од њих значење усвоји помоћу знакова (нпр. једна особа је дожи-
вела, а друга је прочитала књижевни опис летњег дана).

Стјуарт Прајс (Stuart Price) сматра да значење није фиксирано, пове-
зано је са дешавањима у култури и друштву и треба га посматрати у 
складу са контекстом. Прајс га дефинише као референцу, догађај или 
акцију којима се људским јединкама преноси смисао, а размена значења 
између људи мора се одиграти у оквиру одређеног заједничког контек-
ста. Карактеристика знакова је да се веома ретко јављају изоловани, 
независни од других знакова, а њихова појава мора бити уклопљена у 
одређени природни, психички и социјални контекст. Значење знакова 
повезано је и са начином њиховог распореда и међусобног односа, као и 
са контекстом у коме се појављују.

Сваки језички знак је у исто време произвољан и обавезан. У језику 
истовремено делују силе променљивости и непроменљивости лингви-
стичког знака.Значење није апсолутно, заувек утврђено, то је активан 
процес. Оно се може временом мењати услед, на пример, историјски и 
културно измењених околности. Значење се налази у самим људима, то 
је појам личне природе, понекад значења допуњујемо, понекад губимо, 
трансформишемо, заборављамо. Људи комуницирају јер имају слична 
значења. Иста порука може да има различита значења за различите 
генерације, полове, у оквирима различитих економских, верских, иде-
олошких, политичких система... Перцепција, кодирање и декодирање 
увек се одвијају у оквиру вредносног система, психологије, образовања, 
знања, друштвеног положаја, ставова, интересовања, ранијег искуства, 
културног окружења... појединца, групе, масе.

Према Ролану Барту (Roland Barthes) значење је процес повезивања 
означавајућег са означеним, што је чин којим се ствара знак. Ипак, од 
наведеног, много је револуционарнији и за размишљање подстицајнији 
Бартов став да је значење сами мит. Мит, према Барту, припада науци 
која је шира од лингвистике, а то је семиологија. Мит је говор, каже 
Ролан Барт. Под језиком, излагањем, говором подразумева сваку једи-
ницу вербалну или визуелну која носи значење. Мит има тродимензи-
оналну схему: означавајуће, означено и знак. Барт уочава семиолошки 
систем првог реда који чине: означавајуће, означено, знак. Ова тријада 
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се налази и у миту, али за разлику од језика, мит је другостепени семи-
олошки систем јер у том случају знак језика постаје означавајуће зна-
ка који је мит; систем другог реда као и сам језик, ствара своје знакове 
комбинујући означавајуће и означено. Барт, реч мит користи да означи 
поруку која потиче из већ постојећег знаковног система.

„Али мит је систем посебан по томе што се гради од семиолошког 
ланца који постоји пре њега: то је семиолошки систем другог степена.

Оно што је знак (што ће рећи асоцијативни збир појма и слике) у 
првом степену система постаје једноставни означитељ у другом. Овде 
треба подсетити да се материје митског говора (језик у ужем смислу, 
фотографија, сликарство, плакат, обред, предмет, итд.) колико год да су 
различити у почетку, сведу на чисту означитељску функцију чим их мит 
обухвати: мит у њима види само једну исту сировину; њихово јединство 
је у томе што су све сведене на једноставан статус језика у ширем смислу. 
Било да је реч о писаној или сликовној графији, мит у њој жели да види 
само збир знакова, свеукупни знак, последњег члана првог семиолошког 
ланца. А управо ће тај последњи члан постати први или делимични члан 
увећаног система што га мит гради. Све се одвија као да мит за један сте-
пен премешта формални систем значења првог степена. (...) 

Као што се види, у миту постоје два семиолошка система, од којих 
је један премештен у односу на други: један лингвистички систем, језик 
(langue) (или начини представљања који су са њим изједначени), који ћу 
назвати објект-језиком, зато што је он језик (langage) који мит заузима 
како би изградио сопствени систем; и сам мит, који ћу назвати метаје-
зиком, зато што је он језик другог степена, у којем се говори о првом.” 
(Барт, 2013: 188)

Кључно комуниколошко питање је како људи комуницирају, односно 
како стварају и досежу значење порука, какво је то значење за субјекте 
комуницирања и ко, шта, како и у којој мери условљава значење порука 
током комуницирања. Доктрина, вештина, метода, наука и филозофија 
досезања значења садржаја комуницирања је херменеутика. На кључно 
комуниколошко питање може се одговорити из углова три филозофско-
научна приступа: први потиче из раног средњег века (на значење поруке 
превасходно утиче пошиљалац), други настаје са развојем модерне есте-
тике (на значење поруке превасходно утиче реципијент; Ролан Барт 
сматра да дело треба одвојити од аутора и да свако тумачење треба да 
почива на импресији реципијента) и трећи приступ, резултат проми-
шљања Умберта Ека (Umberto Eco), јесте трихтомијски (обједињује интен-
ције аутора, реципијента и дела). Ако се узме у обзир да је књижевноу-
метнички текст порука (естетска), онда је херменеутика битна код тума-
чења и досезања значења књижевноуметничког текста. Тумачење или 
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интерпретација књижевног текста је вештина блиска вештини читања, а 
некада и ауторског стварања.

Тумачење књижевноуметничког дела може имати спољашњи и 
унутрашњи приступ. Спољашњи приступ књижевном делу користи по-
зитивистички метод који је са природних наука пренет на друштвене, 
али позитивистима измиче „неоспорна флуидност” књижевноуметнич-
ког дела. На спољашњем, позитивистичком приступу почивају биограф-
ска, психолошка и социолошка метода у књижевној критици. Тежњу ка 
унутрашњем приступу делу учинили су: руски формалисти, англо-аме-
ричка Нова критика (New Criticism), феноменологија и структурализам. 
Позитивистички приступ је акцентовао аутора, дело су акцентовале 
методе формализма и структурализма, а теорија рецепције акцентује 
читаоца. Уочено је да су једни исти текстови у различитим добима при-
мани као неуметнички, па као уметнички, или обратно; средишњи појам 
теорије рецепције јесте хоризонт очекивања – спремност пишчевих 
савременика да на основу свог књижевног искуства прихвате предста-
вљено дело; дакле, публика има известан утицај на књижевно стварање 
током историје. Мора се признати да су пажњу читаоцу поклањали и фе-
номенологија (места неодређености у делу чине да је читалац сатворац) 
и структуралисти (у расправу о књижевности су увели коминицирање 
тј. дело је порука чији пријем зависи од читаоца). 

Шездесетих година двадесетог века у Француској, као кртитика струк-
турализма настаје постструкструктуализам: спаја различите дисци-
плине (уметност, естетику, филозофију, историју, политику,екомомију, 
право...), знање се темељи на језику као систему знакова, свака културна 
чињеница се може посматрати као текст и производ је одређене праксе 
означавања, сва значења су произвољна, култура је створена од низа 
компетитивних дискурса. Постструктурализам је довео до: релативиза-
ције вредности и значења у постмодерној култури (све је доступно и до-
звољено), указивања да не постоје целовити интегришући филозофски, 
идеолошки и естетско-уметнички системи, градње нове субјективности, 
изједначавања високе уметности, теорије и масовног медијског спекта-
кла, односно, показивања да се у уметничком деловању појављују еле-
менти теоријског говора и да се у теоријском говору појављује деловање 
жеље, несвесног, субјективности, сексуалности и фрагментарности. За 
постструктуралисте, значење је у константном процесу промене. Пос-
тструктурализам иницира и концепт интертекстуалности. За структу-
ралисте текст је затворен и целовит систем значења, структура текста 
је централна категорија, а аутор одговоран за његово значење. Текст за 
постструктуралисте престаје да буде затворен систем значења и постаје 
продукт активног читања, нема више коначног значења, оно постаје про-
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менљиво, културално, друштвено, историјски условљено, стално је не-
довршено, а читалац добија значајну улогу у томе. Текст је интертекст, 
на његово значење утичу и други текстови, сваки текст настаје под ути-
цајем већ постојећег универзума дискурса. Ролан Барт је обзнанио смрт 
аутора. Док прави аутор губи ауторитет да одређује значење, читалац 
добија привилегију да читањем текста ствара нова значења. Барт је имао 
разликовање дела и текста. Дело дефинише као затворен систем значења 
које даје аутор, а текст је сусрет дела и читалаца и дефинише га као отво-
рено поље могућих, различитих значења, као значењски процес. Нијед-
но од тих значења, према постструктуаралистима није једино исправно, 
тачно, већ је свако значење текста које настаје у процесу интерпретације, 
и у оквиру постојећих друштвених конвенција, легитимно. 

Представници деконструкције, филозофске доктрине, у време 
шездесетих година двадесетог века, инсистирају да се књижевно дело не 
може третирати као дело једног аутора, већ као резултат конфликтних 
мишљења у оквру једне културе, не дозвољавају свођење књижевног дела 
на једнозначност, а једнозначност одричу и свим другим текстовима јер 
полазе од чињенице да су знакови којима језик располаже непостојани.

Књижевноуметничко дело треба сагледати као сложену језичку и 
уметничку творевину. Његово значење је динамично. Вредност дела се 
налази у самом делу ако је оно резултат новог, непоновљивог и индиви-
дуалног стваралачког чина, али вредност се остварује и кроз чин при-
јема дела, односно кроз доживљај уметничког текста који је такође увек 
нов, непоновљив и индивидуалан. Ниједна од постојећих метода не може 
да оствари целовитост у тумачењу књижевности. Чак ни комбинација 
више метода није увек делотворна. Поред метода, истраживачево знање, 
сензибилитет и креативност играју значајну улогу, тумачење књижевног 
дела често је субјективан и стваралачки чин. 

„Да ли су у праву теоретичари који траже да читалац ухвати онај 
смисао који је писац у дело унео или теоретичари који читаоцу оста-
вљају слободу да изнађе смисао који му изгледа прави, независно од 
личних тежњи пишчевих? Најбољи би одговор на то питање вероватно 
гласио: читаочева слобода зависи од начина казивања који је писац иза-
брао. [...] Читалац таквог о т вореног  де ла не греши усвајајући значење 
које му се учини подесно. Грешио би ако би сматрао да ниједно друго 
значење нема смисла, а поготово ако би се са таквим уверењем упустио 
у тумачење. На тумачу је да открива цео сноп могућности разумевања 
᾽отвореног᾽ дела. Може ли се извући неко искуство из мноштва метода 
интерпретације које су се смењивале, укрштале или неговале упоредо? 
Обично се каже да је најбољи приступ делу онај који би објединио добре 
стране свих познатих метода. У пракси тумачења можда је једноставније 
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настојати да се пажљиво избегавају једностраности опробаниох метода 
и да се увек тражи властити пут.” (Тартаља, 2013: 196)

Под уметничким делом можемо подразумевати систем високе сло-
жености у коме се естетске функције остварују на свим нивоима. Умет-
ничко дело има дијалектику између слободне интерпретације и вер-
ности структурисаном контексту поруке. Синоним за уметничко дело 
у комуниколошком појмовно-категоријалном апарату јесте естетска 
порука. Естетски феномен постоји и тамо где порука не претендује да 
буде уметничко дело, али је усмерена према естетичкој функцији. 

Порука је у комуникологији сваки садржај комуницирања, настаје 
када се информација организује симболски, циљно и вредносно. Струк-
турно порука се састоји од: информационог језгра, редундансе и вред-
носно-персуазивног слоја. Прагматске поруке су редундантне, а естет-
ске поруке су ентропичне. 

Естетска порука ствара недоумицу између информације и редун-
дантности, она нас тера да се питамо шта заправо значи и чак настојимо 
да откријемо како је сачињена. Карактеристика естетских порука је да 
су то садржаји комуницирања неизоморфног значења за субјекте кому-
ницирања где значење естетске поруке које јој придаје или не придаје 
стваралац, односно пошиљалац, може да буде потпуно различито од зна-
чења исте поруке за примаоца. Обликују се на емоционално-рационално 
и емоционално-афективном плану људске егзистенције. Свака естетска 
порука може имати онолико значења колико има реципијената, што је 
њена најзначајнија карактеристика. Када се постави питање шта нека 
естетска порука значи (песма, роман, драма, слика, скулптура, филм...), 
на њега би се могло одговорити да значи оно што укупно свима значи. Овим 
се не укида значење естетске поруке, већ се управо потврђује најважнија 
комуниколошка специфичност њеног значења – конотативност. 

Да би се расветлило конотативно значење поруке, потребно је поћи 
од денотативног значења. Денотативно значење се користи у комуници-
рању које има за циљ преношење јасних и прецизних порука. Изразито 
денотативно значење у комуницирању људи имају прагматске поруке 
које повезују мишљење и деловање човека (откуда потиче и њихов на-
зив). Прагматске поруке се тичу когниције, њима се углавном изража-
вају феномени који се чулно спознају. Прагматске поруке могу имати 
и конотативно значење, али је оно за њих секундарно спрам денота-
тивности. Конотативност прагматских порука зависи од комуникаци-
оне ситуације. Конотативна значења се ослањају на поткодове, познате 
неким групама, културама. Конотативно значење може да варира код 
различитих субјеката комуницирања. Конотативно значење може бити: 
индивидуално (идиосинкратичко), групно и универзано. Треба имати на 
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уму да се у комуницирању истовремено јављају индивидуалне , групне и 
универзалне конотације. 

Појам конотације је недовољно јасан. Постоји проблем немогућ-
ности оштрог разликовања денотације и конотације, па су неки аутори 
тврдили да је све у тексту конотација, тј. да је све у тексту денотација. 
„Денотација је категорија која изгледа као природно значење, али сва 
значења, заправо, подлежу општем контексту (култури) и непосредном 
контексту (место или положај у односу са другим предметима). Тешко 
је замислити ᾽ствар по себи᾽, баш зато што имамо назив за њу. То име-
новање помаже у категоризацији стварног предмета, али на начин који 
поставља ограничења нашем разумевању. Конотација директно проис-
тиче из нашег тренутног препознавања (или намерног непрепознавања) 
предмета или представе предмета. Тада ћемо највероватније користити 
овај скуп конотација за ᾽бојење᾽ стварног предмета у складу са својим 
индивидуалним (културно специфичним) запажањима. Нијансе те боје 
биће различите за сваки људски субјект. ” (Прајс, 2011: 313)

Према Ролану Барту, конотација је други-ред-значења означитеља, а 
мит је други-ред-значења означеног. Барт разликује примитивне (живот, 
смрт, богови, добро, зло...) и модерне митове (слика мушкарца и жене, 
успех, здравље...). У конотацији из перспективе модерног мита, Барт види 
ознаке идеологије. Масовни медији стварају митологије или идеологије. 
Денотативне системе налазе у природи, а онда стварају конотативне 
системе који крију секундарна, идеолошка значења. Барт сматра глав-
ним начином функционисања митова – натурализовање историје. Мито-
ве производе класе које доминорају у друштву у неком историјском тре-
нутку. Митови носе значења својих историјских тренутака, али митови 
значења представљају као природна, а не историјска или друштвена. 

Стјуарт Хол (Stuart Hall) је пошао од тога како је Ролан Барт присту-
пио појмовима денотације и конотације и са тим је повезао процес коди-
рања и декодирања. По Холу је кодирање унапред замишљено значење 
поруке које има на уму пошиљалац поруке, а декодирање је могућност 
публике да значење поруке буде различито прочитано тј. интерпрети-
рано. Хол медијске поруке види као идеолошки обојене и зато кодиране 
на начин који одговара доминантним друштвеним групама, и на начин 
који је усклађен са формалним одликама конкретног медија. Дакле, ме-
дији не презентују, него, репрезентују стварност. Код кодова који изгле-
дају натурализовани постоји већа еквиваленција између кодирања и 
декодирања значења. Са натурализовањем Хол повезује појмове денота-
ције и конотације. Денотација се сматра буквалним значењем, често се 
изједначава са ᾽природним᾽ знаком, без интервенције кода, а конотација 
пружа могућност различитих значења, и ту је неопходна интервенција 
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кодова. Конотативна значења могу бити идеолошки обојена у тежњи неке 
културе, друштва, политике да наметне владајући дискурс.

Порука има естетичку функцију када има двоструку структуру и 
када је ауторефлексивна, а таква је када је пажња примаоца привучена 
формом поруке. Естетска порука подстиче емоције, али је она и средство 
сазнавања. 

Ролан Барт је „обзнанио смрт аутора” и тиме је поништио аутора 
књижевног дела, а опуномоћио је, као највжнијег субјекта стварања зна-
чења, читаоца. Основна одлика естетских порука лежи у отворености и 
могућности да реципијент у естетску поруку уноси своја значења, она је 
провокативна за реципијента и он њену отвореност испуњава властитим 
кодовима. Умберто Еко када објашњава отвореност декодирања естетске 
поруке, указује на веома битан моменат, а то је да реципијент у широком и 
динамичном спектру конотација почиње да верује да је у естетској поруци 
изражено оно што он сам, захваљујући форми естетске поруке у њу уноси. 

Естетска порука никада није до краја јасна, она је вишесмислена, код 
ње је вишеструкост културних подкодова на снази. Код естетске поруке 
влада дијалектика отворености и затворености захваљујући конвенцио-
налним кодовима. 

2.Читанказасрпскијезикикњижевност

Читанка је књига посебног жанра – уџбеник. Педагошка енцик-
лопедија објашњава уџбеник као књигу у којој су научни или стручни 
садржаји посредовани кориснику путем посебно уређених дидактичких 
инструмената. Уџбеник је књига која треба да испоштује захтеве школ-
ског програма да пренесе знање и чињенице које су њим предвиђене. 
То је основно дидактичко средство. „Уџбеником се може сматрати свако 
наставно средство (или комбинација наставних средстава) које садржи 
систематизована знања из неке области која су дидактички тако облико-
вана за одређени ниво образовања и одређени узраст ученика да имају 
развојно-формативну улогу и учествују у изградњи ученичких знања. ” 
(Ивић, Пешикан, Антић, 2009: 27)

Читанка је књига посебног поджанра – читанка има посебну струк-
туру, то је хрестоматија књижевноуметничких текстова. У складу са 
природом, уџбеници могу да се поделе на оне из области науке и оне из 
области уметности. Први имају циљ да пренесу знање из одређене обла-
сти; други поред знања формирају и естетске вредности. Ово утиче на 
начин на који ће бити изложен садржај у уџбенику. Сви уџбеници морају 
показати ефикасност у начину излагања и преношења информација, 
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те информације морају бити систематски организоване, знање се орга-
низује путем система појмова. Када је наука у питању (уџбеник науке) 
онда се стиче увид у научну методологију, у филозофији постоји преи-
спитивање неких решених тј. никада решених проблема, а код уџбеника 
уметности ученици упознају оригиналне приступе стварности, уочавају 
изражајна средства којима је то постигнуто, граде естетске критеријуме. 
Све ово троје се налази у читанкама јер се књижевност дотиче и науке и 
филозофије и уметности. Читанка је комплексан уџбеник, њом се долази 
до знања, али се формира и дух, поводом садржаја који се налази у чи-
танци настају естетски доживљаји који су полазишта за будуће сложене 
увиде за свет око појединца па и у њему самом.

Главни део садржаја читанке чине књижевноуметнички текстови 
које прати дидактичко-методичка апаратура у виду објашњења, питања, 
упутстава, захтева, коментара. Књижевноуметнички текст је темељни 
садржај читанке. Методика је утврдила критеријуме према којима се 
књижевни текст одабира, то су: гносеолошки, естетски, етички, психоло-
шки, идејни, национални. Поред ових, при избору књижевноуметничког 
текста, афирмисан је критеријум репрезентативности – антологијски. 

Апаратура је вид посредовања између књижевног дела и читаоца. 
Уџбеник има струкруралне и организационе компоненте. Стуктуралне 
компоненте у уџбенику постоје да би се олакшало коришћење уџбеника 
и да би се побољшало усвајање презентованог градива. Старији уџбеници 
имају само поглавља, лекције и питања, налоге и задатке (на крају лекције 
или поглавља). Временом се, са развојем теоријских знања о уџбеницима, 
повећао број структуралних компоненти. Тако су се јавила објашњења 
непознатих речи, појмова и израза, додатне информације организоване у 
боксове, графикони, схеме, мапе, илустрације које помажу учење, пози-
вање и упућивање на претходно научено или знање стечено из других 
предмета… Структуралне компоненте су доследно кроз цео уџбеник обе-
лежене на исти начин (графички, бојом, вињетом, итд.). Организационе 
компоненте су техничке природе јер им је циљ брже и лакше сналажење у 
књизи; индиректно, и ове компоненте олакшавају учење. 

Преглед садржаја је и структурална и организациона компонента 
јер сем што је списак наставних тема, он је организован хијерархијски, 
пружа информацију о односима тема и о целинама у уџбенику. Ово може 
бити и графички подржано (бојом, величином и врстом фонта, итд.). 
Прималац овакве поруке боље и прецизније може да разуме садржај лек-
ције, њено место, уклопљеност у веће целине. Важна је заступљенност 
неког текста, оно што желимо да истакнемо је обимно, а оно чему се не 
посвећује пажња је малог обима – ово је метода неједнаке заступљено-
сти. У старијим читанкама су текстови који су били незаобилазни из кул-
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турноисторијских разлога, а ᾽неподобни᾽ из идеолошких и политичкох 
разлога, заузели мали обим, графичким средствима и распоредом је 
учињено да буду мање видљиви. 

Уџбеник може бити реализован у следећим медијима: штампани 
медиј (текст и сликовна средства), аудио-визуелни медиј (аудио и ви-
део запис) и електронски медиј (це-де, ди-ви-ди, он-лајн продукција), а 
постоји и могућност комбиновања набројаних медија.

Специфичност читанке као уџбеника јесте и у дизајну који подразу-
мева ликовну и графичку опремљеност. У читанкама су заступљене вер-
бално-визуелне поруке; чак и у делу који је саопштен коришћењем вер-
балних симболских система у случају читанки је најчешћа визуелна арти-
кулација; вербални део поруке је најчешће штампан, ретко у читанкама 
новијег датирања је аудитивни; вербални део поруке код читанке предста-
вља књижевноуметнички текст и текст дидактичко-методичке апаратуре; 
вербална порука је у читанкама комбинована (проширена, сужена или 
прецизирана) са визуелном тј. невербалном тј. иконичком поруком; ико-
ничка порука у читанци је ликовни прилог тј. илустрација која може бити 
репродукција уметничких слика, фотографија, цртеж и вињета. 

Читанка за српски језик и књижевност као и други уџбеници има 
следеће функције: системска је подршка образовним процесима, рефе-
рентна је књига у свакодневном животу и стручном раду, приручни из-
вор поузданих информација, систематише и синтетише знање у домену 
науке. Уџбеници такође учествују у формирању менталних, интелекту-
алних, психичких функција својих корисника, успостављају вредности, 
моделирају садржаје свести, истичу културне узоре, уводе и стабили-
зују нивое емоционалног функционисања. Старији уџбеници су сводили 
учење на репродуктивни облик јер су ученици у највећем броју случа-
јева понављали изложени садржај. Уџбеници новије генерације настоје 
да пребаце фокус на онога који учи и да својом методичком апаратуром 
подстакну уместо репродукције, конструкцију знања онога који учи, та-
ко да нови уџбеници имају развојно-формативну уместо трансмисивне 
улоге коју су имали стари уџбеници.

Основна функција читанке је читање и тумачење значења књижевних 
дела. Због естетских порука које имају конотативно значење, обликују се и 
усвајају на емоционално-рационалном и емоционално-афективном плану 
и које својим персуазивним слојевима делују на реципијенте, читанке могу 
послужити и у свху формирања ставовима и пласирања вредности које 
развија културно-образовна политика у датим друштвеним околностима. 

Читанка је једини уџбеник са емоционалним садржајем. Текстови у 
читанкама (естетске поруке) поред образовне и васпитне функције могу 
имати и манипулативну функцију. Уметничка дела се у пропаганди зло-
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употребљавају због интерпретације догађаја и ликова; услед вишезнач-
ности уметничког дела увек се подразумева ᾽истина᾽ која одговара вла-
сти; овде се лукаво манипулише емоцијама. Емоције се манипулативно 
користе јер се преко њих публика ангажује и ствара се непосреднији од-
нос према одређеним феноменима.

Спрам врсте друштвених и политичких односа могу се идентифико-
вати одређени модели културне политике. Сваки од тих модела има неки 
облик зависности од власти. Модели се и разликују спрам различитих 
видова зависности. Константна је тежња носилаца економске и поли-
тичке моћи да култура буде претворена у њихово средство утицајности, 
а опет, култура тежи да се одупре доминацији. „У савременим дру-
штвима евидентна је појачана контрола и монополска доминација над 
средствима за масовну комуникацију. Сразмерно јачању моћи утицаја 
тих средстава и повећању њиховог утицаја у политичком и културном 
животу, расте политички и економски монопол над тим средствима 
обликовања друштвене свести.” (Бранко, 2006: 71) 

Читанка је медиј масовног комуницирања који садржи естетске 
поруке добар пример да се сагледају различити модели културне поли-
тике и њихови трагови у образовању. У овоме могу послужити издања ЈП 
Завода за уџбенике јер се у дугом периоду постојања јавног издавача који 
износи шездесет једну годину могу добро пратити промене прагматских 
порука (тумачења значења).

Због наведеног треба осветлити контекст у коме се појављују разли-
чита издања читанки које садрже исте естетске поруке, али у којима се 
у складу са контекстом мењају прагматске поруке (тумачења значења).

Друштвени контекст се не може одвојити од комуницирања јер се 
оно увек дешава у друштву. Друштвени контекст, поред мноштва других 
фактора, подразумева преовлађујући вредносни систем као и функцио-
налне области организовања друштва. Провлађујући вредносни систем 
је скуп норми које једна заједница негује и на основу којих се врши про-
цена онога што је пожељно, вредносни систем намеће ставове, мишљење 
и понашање. Функционалне области организовања друштва су области 
јавних делатности као што је образовање, политика, привреда, здрав-
ство, спорт, итд. Потребно је скицирати историјске и из њих произашле 
околности унутар образовног система које су обележиле период у раз-
воју српског народа од краја Другог светског рата до данас. Груба подела 
је на два периода: 

-  послератна Југославија (послератни период (1945-1950), ᾽златно 
доба᾽ (1950-1980) и време кризе – од осамдесетих до распада Југо-
славије)

-  постпетооктобарски период (није донео истински опоравак друштва)
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До распада Југославије политику образовања и васпитања, циљеве 
и приоритете утврђивала је КПЈ/СКЈ. Документи, било да је реч о уста-
вима, законима и сл. значили су кодификацију и конкретизацију ста-
вова Партије дефинисаних у говорима Јосипа Броза Тита, говорима пар-
тијских функционера, резолуцијама конгреса и закључцима пленума и 
конференција КПЈ/СКЈ. У овим периодима смењује се релативан узлет 
друштва, економског и социјалног благостања, са временом када соција-
лизам улази у суочавање да су реформе нужне, са временом распада 
друштвеног система потпомогнутог етничким и ратним конфликтима, 
са временом настојања да се успостави нова институционална и дру-
штвена организација после петог октобра двехиљадите године. 

У складу са променама друштвеног контекста, потребама образо-
вања и наставних програма мењају се издања читанки; издања су раз-
личита по питању форми и садржаја. Ипак, постоји корпус одређених 
књижевноуметничких дела које сва издања читанки за одређени узраст 
садрже. Такво књижевноуметничко дело (естетска порука) које се пона-
вља у свим издањима читанки је непроменљиво, али се мењају праг-
матске поруке које га прате и које обликује аутор/и читанки. Овде су 
важна издања која су прошла све промене (програми, стандарди ква-
литета, смене идеолошког и друштвеног организовања, преломна исто-
ријска дешавања, техничко-технолошке промене, генерацијске промене 
аутора) које је прошао Завод за уџбенике од свог оснивања до данас. То 
су читанке које су први пут изашле 1959. године, а последњи пут 2016. 
године. То су читанке за пети и шести разред основне школе и читанка 
за први разред средње школе. На основу Библиографије Завода за уџбе-
нике (1957 – 2007) и важећег каталога уџбеника долази се до следећих 
података: читанка за пети разред имала је једанаест различитих издања, 
читанка за шести разред имала је једанаест различитих издања и читан-
ка за први разред имала је девет различитих издања. У тим издањима 
константно се појављују следећа књижевноуметничка дела: 

-  у петом разреду: народна епска песма Женидба Душанова
-  у шестом разреду: приповетка Петра Кочића Јаблан
-  у првом разреду: народна епска песма Бановић Страхиња, биогра-

фија Светог Саве Житије светог Симеона и Јефимијина Похвала све-
том кнезу Лазару. 

Након Другог светског рата, у остваривању социјализма, књижев-
ност је морала да узме удео, да доприноси изграђивању ᾽нових᾽ људи. 
Имала је задатак да функционално доприноси промени људске свести, 
емоција и међуљудских односа како би се изградио неки бољи и лепши, 
праведнији свет, а књижевни ликови су морали бити активни, подсти-
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цати позитивна размишљања и осећања, окренути оптимизму. „Бројна 
и разноврсна средства дифузије порука, мишљења, политичких ставова 
и информација представљају полигоне за испаљивање читавих салви 
разноврсне муниције, од које је тешко наћи праву заштиту. Анализи-
рајући несвесни слој људске психе, стручњаци су давно запазили да је 
скривена пропаганда утицајнија од директног пропагандног деловања. 
Платон користи термин „психагогија” (вођење душе) где је циљ сугес-
тивним говором, лепотом, музиком, емоцијама, сликом, убедити људе 
да верују и да се оријентишу у пожељном правцу, при чему се не треба 
либити ни употребе ᾽корисне лажи᾽.” (Јевтовић, 2003: 209) 

Након Другог светског рата модел културне политике био је ауто-
ритаран. У култури постоји монопол, држава своју моћ показује и код 
материјалне производње и код културе, образовања, васпитања, итд. То 
се види настојањем да се стваралаштво прилагоди потребама и инте-
ресима, смести у оквире , усклади са прописима, са системом. Завод за 
уџбенике је формиран као јавни издавач како би се подигао ниво образо-
вања у Југославији, али и како би се извршило уједначење образовања и 
контрола истог. Монопол је очигледан када се створе повољнији услови 
за развој једне оријентације, правца, институције и сл. Атакује се на 
укус публике, стварна мерила се замагљују, циљ свега је извући корист и 
остварити утицај. Садржаји и поруке уметничких дела су унапред одре-
ђене, врши се пропаганда текуће политике, а вредности створене у про-
шлости се уништавају уколико нису одговарајуће политици. 

Комунистичка власт настоји да сузбије српски национализам, као 
и религију и да ојача идеју југословенста, то је у супротности са очи-
гледношћу да су наведена књижевна дела у читанкама потекла из српске 
националне културе и историје. 

Због трагичних и бурних обрта Срби се ᾽не одвајају᾽ од своје историје. 
Враћају јој се непрекидно и из разлога налажења идентитета. Уместо 
довољног сазнања сопствене историје, Срби се окрећу миту, књижевност 
добија на значају као тумач прошлости. У српској култури књижевност је 
често поред књижевне функције обављала и функцију замене националне 
историје. У Осам векова српске књижевности Предраг Палавестра каже да 
су у свим тренуцима великих искушења српски писци били духовни пред-
водници нације, да су многи од њих предњачили у политичким, друштве-
ним и националним подухватима. У свести публике нарочито дуго остају 
представе које су некада припадале митологији, предањима, фикцији… У 
српском народу митско схватање и религија утичу на ток, развој и смер 
процеса у култури, друштву и историји. Добрица Ћосић је једном прили-
ком рекао да народи имају у свести, у бићу, у судбини само онај, или оне 
делове своје историје које им је створила и учинила знаним књижевност.
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У оквиру културне политике која је ауторитарна, поред утицаја на 
правце стваралачког развоја, јавља се утицај на интерпретацију раније 
створених дела. Као што постоји дисконтинуитет у српској култури, тако 
и наведена књижевноуметничка дела која се понављају у читанкама има-
ла су судбину дисконтуитетног тумачења значења. Тумачење националне 
књижевности указује на културни образац јер књижевни текст је неод-
војив од културе којој припада. Српски културни образац се посматра у 
светлу источне и западне духовне сфере, у светлу комунистичке идеоло-
гије и њеном утицају на српско патријахално-хришћанско наслеђе. Аг-
ресивно разарање српског културног обрасца било је након Другог свет-
ског рата у време комунизма. Слично се дешава и у постјугословенском 
добу, успоставила су се територијална распарчавања Југославије, Срби 
опет живе у више држава и форсира се пожељан модел глобалистичке 
културне политике према коме се потискују српски интереси. Важно је 
напоменути да културни образац и образац културе нису истоветни пој-
мови. Образац културе је надређени појам културном обрасцу. Образац 
културе се формира у складу са особинама идентитета народа који се 
заснива на језику, вредностима, моралу, духовности, сећању на претке, 
очувању традиције, геополитичком простору… „Образац културе је све-
обухватнији, па осим културе обухвата и значајне чињенице на којима 
се заснива живот једне заједнице.” (Јовановић, 2008: 61) Образац кул-
туре је трајно утемељен, док год постоји народ који га је створио он се не 
може у потпуности променити. Окренути се страном обрасцу културе 
није могуће јер је он у бити народа и мора остати аутентичан. Култур-
ни образац је везан за модерно доба и стварање институција које штите 
виталне интересе колектива и чувају идентитет једног друштва. Култур-
ни образац се може мењати са друштвеним, политичким, историјским, 
идеолошким променама у једном периоду.

У српском народу постоје два предања која су темељи културног 
обрасца: светосавско и косовско. Косовска идеја је суштинско одређење 
српског народа. Чак и увид у читанке показује да одакле год се крене 
„стиже се на Косово“. Сва поменута дела су везана за косовски мит, нека 
директно (Бановић Страхиња, Похвала светом кнезу Лазару), нека инди-
ректно (Женидба Душанова, Житије светог Симеона), постоји и на први 
поглед неочигледна, али ипак присутна и аргументацијски неоспорна 
веза Кочићеве приповетке Јаблан са косовским митом (сукоб са над-
моћнијим непријатељем, иступање у име колектива, деловање како би 
се било у складу са природом / правдом/Божјом вољом). Чини се да ко-
совски завет, након 1945. године, губи своју актуелност. Ипак, мењао се 
само културни образац и косовско предање тумачено је у складу са вре-
меном у коме се дешава тумачење. Ако се има на уму да су се књижевна 
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дела у читанкама понављала, а да су се њихова значења разликовала, то 
се уклапа са речима Стојана Новаковића: „Свако време има свој облик 
косовске приче. И сваком времену треба тај облик, као његово властито 
обележје, оставити.” (Новаковић, 1955: 20-21)

Чак и ако су у времену комунизма хтели да потисну српстви нацио-
нални дух, он је остајао активан на начин пригодан времену. Временом 
се мењао начин рецепције косовске идеје, али је матично значење ос-
тајало. Митови који обликују свест заједнице која их је створила преоб-
ликују се и препознају се и у различитим каснијим временима. Косов-
ска идеја је прерасла у световни култ посвећен слободи, саможртвовању 
и херојству у циљу одбране права на сопствени идентитет и моралне 
вредности. Косовска идеја је стремљење ка вечним идеалима и вредно-
стима према којима је могуће одабрати погибију, али је обавезно оства-
рити „све свето и честито”. Косовски мит је након Другог светског рата 
из духовне и метафизичке равни прешао у световну и добио је значење 
тежње ка слободи, херојству и самопревазилажењу у циљу чувања соп-
ственог идентитета и моралних вредности. Чак и када је деформисан, 
преиспитиван и порицан српски културни образац је био присутан. Он 
је ипак преко своје хришћанске подлоге толико универзалан, а она је 
свевремена и због тога и у комунизму присутна. Идеал жртвовања као 
модел егзистенције (карактеристика православља и српства) била је 
плодно тле за догматску комунистичку идеологију и представу о народ-
ним херојима. Овде спада и колективизам науштрб индивидуалности, 
страдање за „крст часни и слободу златну” преобликује се за страдање 
„за Тита и Партију”. По Јовану Деретићу кључна реч у српској култури је 
„народ” и када појединац уђе у сукоб са колективним животом обавезно 
се тражи начин његове реинтеграције под окриље заједнице. Социјали-
зам је заменио припадност народу са припадношћу „класи”.

Митови имају функцију привођења „вишим циљевима”. О томе 
како је митска подлога културе неоспорно истинита и како је својим 
присуством неизбежна, могу се наћи сведочанства у савременим тео-
ријама филозофа Ролана Барта и антрополога Клода Леви Строса (Klod 
Levi Straus). Уџбеник се сматра продуктом културе, преко њега се усваја 
и национална и светска култура. „Усвајање националног и културног 
идентитета веома је важан елемент процеса социјализације и форми-
рања личности. Уџбеници, посебно уџбеници за неке предмете, важна су 
културна средства за преношење културних вредности и културне тра-
диције.” (Ивић, Пешикан, Антић, 2009: 86)

Уџбеник је медиј широког домета јер када се једном појави у систему 
образовања он допире до сваког ученика, наставника, школе, до великог 
броја родитеља, као и до масовне публике коју није лако идентифико-
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вати. Да би се схватиле размере овог културног феномена, требало би се 
само сетити колика се пажња јавности посвети неким књигама неуџбе-
ничког карактера које се штампају у тиражу од 500 до 1000 примерака. 
Такође поређење са врло тиражним це-деима или ди-ви-дима популарне 
музике показује да је уџбеничка литература у квантитативном погледу 
у самом врху продукције културних производа (укљичујући и псеудо-
културне производе). Уџбенике користе сви грађани, барем током основ-
ношколског образовања које је по закону обавезно. Уџбеник може да има 
и кориснике који не спадају у ученичку популацију који на пример желе 
да се информишу, подсете неких знања, траже неки податак.

Субјекти комуницирања које срећемо у комуникационој ситауацији 
када је читанка за српски језик и књижевност медиј јесу пошиљаоци 
(аутори естетских порука и аутори прагматских порука) и примаоци 
поруке (аутори прагматских порука и крајњи реципијенти тј. читаоци 
читанке). Читанка је медиј масовног комуницирања, настаје у издава-
чкој кући тј. медијској организацији (медијске куће увек су политички 
зависне). За поруке (прагматске) су задужени професионални комуника-
тори – стручњаци који су образовањем оспособљени за садржајно обли-
ковање, техничку обраду, дисеминацију порука у јавном комуницирању, 
они су емитери, док су реципијенти масовна публика (првенствено уче-
ници). Професионални комуникатори који се баве читанкама су аутори 
читанки, рецензенти и уредници (предметни, ликовни, графички, одго-
ворни, главни) запослени у издавачком предузећу (медијској организа-
цији). Као професионална друштвена група они су специјализовани за 
рад на уџбенику као посебној врсти књиге. Професионални комуника-
тори могу самостално или заједнички да селектују, обликују и објављују 
медијске садржаје. Посматрајући читанку као медиј можемо приме-
тити веома необичну и сложену комуникациону ситуацију. Потребно је 
осветлити улогу аутора читанке. Аутор/и читанке су у двострукој улози 
субјеката комуницирања; они су емитер/и ако се имају у виду прагмат-
ске поруке које су упућене читаоцима (реципијентима) читанке; аутор/и 
су реципијенти естетских порука ако се, пак, акценат стави на то да су 
прагматске поруке које обликују аутори читанке, заправо, забележе-
на значења (забележени ментални концепти) која за њих има естетска 
порука (књижевна дела која садржи читанка). Потребно је још истаћи да 
је читанка књига, медиј масовног комуницирања чије се поруке обли-
кује у комуникационом центру, тако да је аутор (чак и када је на кори-
цама потписана само једна особа као аутор) група професионалних 
комуникатора (аутор/и прагматских порука, рецензенти, предметни, 
ликовни, графички уредници) који мање-више заједно утврђују значење 
естетске поруке. Крајњи реципијент, када је читанка у питању, може се 
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сматрати да је масовна публика ако се руководимо тиме да је читанка 
књига и као таква да је медиј масовног комуницирања, али има оправ-
дања сматрати да се преко читанке врши групно комуницирање јер у 
случају читанке постоји претпоставка интереса за тему комуницирања 
као и структурираност друштвене групе у виду реципијената (ученици 
на одређеном узрасту усвајају знање из одређене области). Која значења 
за крајње реципијенте имају естетске поруке и како се она стварају и 
досежу, немогуће је одгонетнути, али нема сумње да значења естетских 
порука која су створили, досегли, забележили (као прагматске поруке у 
виду методичко-дидактичке апаратуре) аутор/и читанке утичу на зна-
чења естетских порука крајњих реципијената, било да их крајњи реци-
пијенти (делимично) усвајају, било да их (делимично или у потпуности) 
одбацују. Чак и када су у питању професионални комуникатори који 
делују као професионална друштвена група, не смеју се пренебрегнути 
индивидуалне особине субјеката комуницирања које се тичу индивиду-
алног идентитета субјекта и од кога у комуникационој ситуацији зависи 
начин на који ће субјект енкодирати и/или декодирати поруке. 

За уџбеник је карактеристично да се комуницирање одвија између 
пошиљаоца поруке који је компетентнији учесник комуницирања од 
примаоца. Када је читанка у питању, пошиљалац (аутор прагматских 
порука) компетентнији је што се тиче научних књижевних знања, али на 
пољу уметничког доживљаја не може се са сигурношћу тврдити да је ком-
петентнији од примаоца (читаоца читанке). Ситуација је другачија када 
пошиљаоцем сматрамо аутора књижевног дела (он, уосталом, не претен-
дује на научна знања, већ обликује естетску поруку), било да примаоцем 
сматрамо аутора/е читанке (он има естетски доживљај, то је неоспорно, 
али он шаље прагматску поруку), било да примаоцем сматрамо крајњег 
читаоца (има естетски доживљај естетских порука, а мање је компетен-
тан од аутора прагматских порука које такође прима). 

Масовно комуницирање се често манифестује као област која потпо-
маже друштвену контролу.Савремени медији масовног комуницирања 
имају моћ да обликују навике и поглед на свет великог броја људи. Деј-
ство масовних медија није никада непосредно и једноставно. 

Дејство медија није само негативно, позитивна искуства су у со-
цијализацији, образовању, практичном сазнању, емоционалном задово-
љењу... Нису сви масовни медији лоши, човек захваљујући доступности 
информација унапређује свој живот. Ако се циљеви медија поклапају 
са нашим личним циљевима, онда имамо добитничку ситуацију. Код 
медија као што је читанка, публика поклања велику пажњу порукама 
које се у њој налазе, јер је читанка књига која је део образовног система, 
поруке се свесно примају, постоји обавеза памћења, усвајања и вредно-
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вање степена усвојености садржаја. Поводом читанке не памте се само 
естетске поруке већ и интерпретације естетских порука које су мишљење 
стручњака; понекад је реципијент одмах, а понекад накнадно свестан да 
стручњаци „нису били у праву”, али чак и у таквим ситуацијама обра-
зовни систем присиљава реципијента да се држи усвојеног мишљења 
које је друштвено одобрено. Естетска порука, захваљујући својој коно-
тативности увек пружа шансу да се не памти мишљење стручњака већ 
да се изгради сопствено које се боље уклапа у реципијентова уверења, 
искуства и сензибилитет. Гледано из овог угла читанка је једини уџбеник 
који пружа слободу. Али када је реципијент млад и неискусан и нема 
постављена и учвршћена уверења онда је лакше да стручњаци намет-
ну своје ставове и да програмирају реципијенте. У случају невештог 
реципијента (било да је несигуран, необразован, неискусан, некреати-
ван и сл.), ова слобода се сужава. Ипак, слобода може имати и одложено 
дејство, запамћена мишљења стручњака након неког времена покажу 
се као неприкладна у неким елементима или целини и буду превази-
ђена новим уверењима. У овоме се налази субверзивност читанке као 
уџбеника и медија масовног комуницирања. Истинска уметничка дела 
настају у креацијама које разарају идеолошке и естетске шаблоне, умет-
ност је спонтана и хировита појава, опиру се логици. Антонио Грамши је 
направио суштинско разликовање између уметности и политике указу-
јући да политичари настоје да наведу људе да се ᾽саобразе᾽ постављеном 
циљу, док су уметничке тежње неконформистичке.

Свакако овде треба рећи и да без обзира на оквир који сваком тумачењу 
значења (па и сваком егзистирању) намеће владајући дискурс, аутор/и 
читанке су у свом деловању руковођени племенитим побудама да поду-
чавајући наведу реципијенте прагматских порука да закораче у ризницу 
књижевне уметности и осете чари драгоцености које су тамо похрањене. 

Закључак

Читанка је велика непознаница, а моћан је медиј масовног комуни-
цирања.

У стварању уџбеника постоји више одговорних и заинтересованих 
страна за оно што уџбеник садржи, постоји низ друштвених група које 
одлучују о његовој структури на начин да се понекад јасно може видети да 
су одређени сегменти креирани да задовоље интересе неке од тих група. 
Групе којих се тиче изглед и садржај уџбеника су: факултет, академија 
наука, стручна друштва, сви они који се баве педагошко-психолошким 
наукама, институције државе као што је министарство просвете, уну-
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трашњих и спољних послова. Са овим је повезана дневна (краткорочна) и 
дугорочна унутрашња и спољна политика, владајућа идеологија, црква 
(без обзира да ли је укључена у државни образовни систем или је скрајну-
та), родитељи и деца (имају личне ставове који могу бити и стереотипни). 
Мишљење наведених се мора узети у обзир приликом израде уџбеника, 
приликом уврштавања, давања простора и тумачења одређених тема. У 
неким уџбеницима јасно се могу сагледати компоненте које указују да 
су обликоване тако да задовоље одређене интересне групе.

Често се уџбенику поклања поверење унапред, као књизи која садржи 
проверене чињенице и вредности, а превиђа се да је уџбеник медиј који 
треба комуниколошки истражити на пољу медијске писмености кроз 
критичку рецепцију и вредновања медијских садржаја. Чињеница је 
да до сада уџбеници (конкретно читанке за српски језик и књижевност) 
нису код нас истраживани у довољној мери са комуниколошког станови-
шта. Комуниколошким истраживањем читанки за српски језик и књи-
жевност долази се до сазнања како су истим естетским порукама у раз-
личитим периодима и друштвеним контекстима, придавана различита 
значења која су свакако утицала на социјализацију, васпитање, образо-
вање, формирање критичког мишљења, развој личности, успостављање 
доминантног културног обрасца, вредносних системима, политике, иде-
ологије. Ова сазнања могу бити коришћена приликом настојања да се по-
дигне ниво образовања у Србији преко подизања квалитета уџбеника као 
инструмената образовања и медија масовног комуницирања. Бољитак у 
образовном систему води у бољитак културе, привреде, техничко-техно-
лошког развоја и друштва у целини.

Зашто је још књижевност важна? Зашто је важно тумачити значења 
књижевних дела? Зато што је књижевност пре појаве модерних хумани-
стичких дисциплина била кључна у приказивању и разумевању друштва 
и што су све науке које се изражавају писаном речју биле део књижевно-
сти. Тек су се касније развили разни жанрови. У разним периодима књи-
жевног стварања књижевност није посматрана првенствено као умет-
ност већ је била историјски и социјaлно детерминисана (нпр. народна 
књижевност, књижевност средњег века).

Школа трпи критике због застарелости информација које преноси, 
у информатичком времену школа губи контролу над информацијама. 
Једно је ипак недвосмислено сигурно – настава књижевности доноси 
свевремене информације, уметничка дела не застаревају, могу се само 
временом мењати њихова значења, нека ће се губити, али ће се јављати 
нека нова у духу времена у којима настају.
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Summary: A reader for the Serbian Language and Literature is a textbook of 
a specific structure which consists of literary texts (aesthetic messages) and texts 
of the didactic-methodical apparatus, ie. their interpretations (pragmatic mes-
sages) which the author/authors of the readers give to the aesthetic messages. The 
reader is insufficiently explored and very influential printed mass media whose 
messages are formed in the communication center by a group of professional com-
municators. Its power is in the connotation of aesthetic messages which, in addi-
tion to education, contribute to upbringing, socialization, strengthening of the 
ruling cultural pattern and ideology. The communication situation of this media 
is unusual. The author/authors of the readers are in the dual role of communica-
tion subjects; they are the emitters of pragmatic messages and recipients of aes-
thetic messages because pragmatic messages are, in fact, recorded meanings which 
aesthetic messages have for the authors. Due to the changes in the social context, 
the need for education, teaching programs, expressive attributes of the media, the 
authors and their reference frames, the editions of the readers are changing, too. 
However, there is a corpus of literary works that all the editions of readers for a 
certain age contain; these literary works (aesthetic messages) are unchangeable, 
but pragmatic messages that interpret their meanings change. It is impossible to 
figure out which meanings for the audience aesthetic messages in the readers have, 
but there is no doubt that the meanings of aesthetic messages which are reached 
and recorded (pragmatic messages) by the authors of the readers influence the 
meanings of the final recipients whether they (partially) adopt them or (partially 
or completely) reject them.
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