
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шта је наратив? 

     У основи сваког наратива је прича, која има своју радњу, ликове и њихова значења, тему, 

мотиве и идеје. Уколико је наратив убедљив, занимљив и на одређени начин повезан са 

примаоцима, очекивано је да на њих и утиче. Представити наратив значи препричати главне 

тачке у развоју радње, описати функцију и значење ликова приче.  

     Наратив није само обележје књижевноуметничког дела, већ и многих других изражајних 

форми, попут филма, ТВ серије, стрипа, рекламе, видео-игре, али и политичке кампање или 

маркетиншке стратегије. „Причање приче“ путем најразличитијих медијских садржаја у 21. веку 

све чешће се обједињује појмом сторителинг (storytelling).    

     При анализи сваког наратива важно је утврдити: 

 ко је наратор (ко прича причу/ко је пошиљалац поруке); 

 која тачка гледишта се истиче (које особине и какво понашање ликова се истичу као 

пожељно, који стилови живота се издвајају итд.); 

 који приповедни нивои чине наратив (које приче су путем наратива испричане, која је 



 

међу њима издвојена као најважнија, које су представљене као мање битне); 

 на који начин тече време приповедања у односу на радњу која се представља (чему се 

посвећује већа пажња, који део наратива се занемарује и сл.); 

 каква је функција ликова приче (које место и улогу има сваки лик у значењу приче). 

     Уколико је наратив пренет из једног медија у други (најчешће из књижевноуметничког дела 

у филм и ТВ серију), важно је утврдити механизме преноса наративних елемената (нпр. 

редукцију времена и радње, увођење одређених аудиовизуелних елемената и симбола, 

коришћење филмског језика итд.). 

     …И живели су срећно и берићетно до краја живота.  

     Народни приповедачи су веровали да изговорене речи имају магијску моћ. Због тога се  

народне приче у многим културама, као и уметничке бајке у каснијим временима, завршавају 

реченицом из које не сазнајемо како је изгледао завршетак пута јунака приче: „…И живели су 

срећно и берићетно до краја живота.“ Испричати све знане приче до краја, за древне приповедаче 

и ауторе бајки значило је изгубити сврху живљења и помирити се са смрћу која ће врло брзо 

уследити.  

Наративност и интерактивност у видео играма 

     Свака видео игра може се посматрати као представа једног света који чине одређени 

карактери постављени у одговарајући простор и време. Анализа тог света и елемената који га 

чине представља анализу наратива видео игре.  

     Видео игре су састављене из наративних делова (где је лако препознати причу која се 

представља) и интерактивних делова (где се учешћем играча стиче утисак да су они креатори 

приче). Наратор у видео игри мења функције и позицију – организује причу и врши селекцију, 

презентује радњу, даје коментаре, учествује у догађајима или их посматра са дистанце. 

Интерактивност омогућава комуникацију наратора и играча, чак и могућност да наратор помаже 

играчу. С друге стране, гледање видео игре док је други играч игра, најсличније је гледању 

филма.  

Истраживачки задаци: 

     Поделите се на групе од 4 до 5 чланова и истражите наративе видео игара. 

     Група „Кол оф дјути“ (Call of Duty): Представите наратив видео игре „Кол оф дјути“. 

Опишите супротстављене стране, наведите ко обавља функцију помагача, представите циљ 

игре. Којој циљној групи се наратор обраћа и која средства притом користи? 



 

     Група „Мајнкрафт“ (Minecraft): Једна од најпродаванијих видео игра свих времена је 

„Мајнкрафт“. На чему почива наратив ове игре? Зашто су грађење, састављање делова у целину 

и креативност традиционално омиљени задаци људске заједнице? Процените због чега се и на 

који начин игра наставља и након победе над змајем. Који наратив се користи у продужавању 

радње приче?  

     Група „Дијабло III“ (Diablo III): Истражите наратив видео игре „Дијабло III“. Утврдите 

функцију и значење ликова Доктора врача (Witch Doctor), Варварина (Barbarian), Чаробњака 

(Wizard), Монаха (Monk) и Ловца демона (Demon Hunter). Мотив победе над Ђаволом лутајући 

је мотив у књижевности и драмским уметностима од давнина. Наведите нека уметничка дела у 

којима сте препознали исти књижевни мотив. 

     Група „Ге-Те-А Фајв“ (Grand Theft Auto V): Утврдите на који начин је развијен лутајући 

мотив јунака-повратника у наративу видео игре „Ге-Те-А Фајв“. У којој мери навођење 

топонима (Лос Анђелес – Лос Сантос) утиче на уверљивост приче?  

     Група „Фортнајт бетл ројал“ (Fortnite Battle Royale): Утврдите све могућности интеракције 

у игри „Фортнајт бетл ројал“. Подсетите се и других наратива где је последњи преживели играч 

победник. Чиме се обезбеђује популарност таквог наратива? 

Дискусија:  

     Организујте дискусију на тему „ЗА и ПРОТИВ видео игара“. Закључке запишите и поставите 

на школски сајт. Истражите колико сати дневно играња видео игара је штетно по здравље. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је 

одговорна Новосадска новинарска школа и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније. 


