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Увод1

На ста нак он лајн ко му ни ка ци је је отво рио мно га по ља ана
ли зе за лин гви сти ку, али и дру ге на у ке, по што је са ма област 
из ра зи то ин тер ди сци пли нар на и не мо же да се об ја сни ис
тра жи ва њем са мо јед ног аспек та по ја ва ко је су у фо ку су. 
Сем то га, на чи ни ана ли зе он лајн ко му ни ка ци је мо ра ју да 
бу ду ра зно вр сни да би се до би ло до вољ но раз ли чи тих ре
зул та та ко ји чи не ком пле мен тар ну сли ку. Сто га се, на при
мер, вир ту ел ном све ту при сту па из угла лин гви сти ке ко ја 
се исто вре ме но осла ња на со ци о ло ги ју и пси хо ло ги ју, док 
се ис тра жи ва ња мо гу за сни ва ти на кван ти та тив ној ме то ди 
или ква ли та тив ним при сту пи ма (ет но граф ски, нпр.). Ин те
р ди сци пли нар ни при ступ је нео п хо дан за то што се по ја ве 
ко је се ис тра жу ју про сто не мо гу об ја сни ти са мо из јед ног 
угла, на ро чи то по ја ве ко је су уско ве за не за вир ту ел ни свет 
и ко је су у ње му на ста ле. Је дан та кав при мер су емо то гра
ми (енгл. emoticons), чи ја ће се по ја ва у овом ра ду ана ли
зи ра ти, илустро ва ти и об ја сни ти из не ко ли ко раз ли чи тих 
перспекти ва. 

Порекло,дефиницијеиврстеемотограма

Оп ште је по зна то да у усме ној ко му ни ка ци ји не вер бал ни 
сег мент игра јед на ко зна чај ну уло гу као вер бал ни,2 ако не 
и зна чај ни ју. Та ко тон не чи јег гла са, ин то на ци ја, из раз ли
ца, го вор те ла и слично до пу њу ју на не за ме њив на чин вер
бал ну по ру ку, тј. са ме ре чи го вор ни ка. Вр ло че сто јед на те 
иста ре че ни ца се мо же про ту ма чи ти и раз у ме ти на пот пу но 
раз ли чи те на чи не у за ви сно сти од не вер бал них сиг на ла ко ји 
је пра те. Ванг (Wang)3 и Ву, Лу и Тао (Wu, Lu and Tao)4 ме ђу
тим на во де да су из ра зи ли ца го вор ни ка зна чај ни ји у ту ма че
њу по ру ке и од вер бал них и од дру гих не вер бал них сиг на ла 
у слу ча је ви ма ка да су по ру ке по зи тив не, по што при ма лац 
по ру ке по ве зу је осмех са по зи тив ним зна че њем, а осмех 
нема екви ва лен тан еле мент у ин то на ци ји или го во ру те ла. 

1 Овај рад је на стао у скло пу про јек та III47020 Дигиталнемедијскетех
нологије и друштвенообразовне промене, ко ји фи нан си ра Ми ни стар
ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Републике Србије. 

2 Ri or dan, M. (2017) Emo jis as to ols for emo tion work: com mu ni ca ting af ect 
in text mes sa ges, JournalofLanguageandSocialPsychology, Lon don: Sa ge 
Pu blis hing, in print. 

3 Wang, S. S. (2016) Mo re than words? The ef ect of li ne cha rac ter stic ker 
use on in ti macy in the mo bi le com mu ni ca tion en vi ron ment, SocialScience
ComputerReview 2016, 34(4), Lon don: Sa ge Pu blis hing, pp. 456478.

4 Wu, L. L., Lu, H. P. and Tao, Y. H. (2010) The ef ect of emo ti cons in sim
plex and com plex taskori en ted com mu ni ca tion: An em pi ri cal study of in
stant mes sa ging, Computers inHumanBehavior 26, Am ster dam: El se vi er, 
pp. 889895.
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Са про ши ре њем ко му ни ка ци о них си ту а ци ја на оне ко је 
укљу чу ју ин тер нет као ме ди јум ство ри ле су се но ве при ли
ке и за син хро но и за асин хро но ко му ни ци ра ње, али су уче
сни ци осе ћа ли не до ста так те по не кад не при мет не ди мен зи
је ко ја обо га ћу је зна че ње ис ка за и до при но си из ра жа ва њу 
ни јан си зна че ња по ру ка. Сто га се већ 1982. го ди не у он лајн 
ко му ни ка ци ју уво де зна ко ви5 чи ја је пр во бит на уло га би ла 
да на до ме сте из раз ли ца. Тач ни је, про фе сор на Уни вер зи
те ту Кар не ги Ме лон, Скот Фал ман (Scott Fahlman), је та да 
пред ло жио да се поч не ко ри сти ти знак :) да би се обе ле жи ле 
ша ле и ви це ви у фо ру ми ма на ин тер не ту и об ја снио да је у 
пи та њу осмех ко ји мо же да се ви ди ка да се гла ва наг не на 
ле ву стра ну.6 Овај знак је у ве ли кој ме ри ли чио на смај ли Ха
у ар да Бо ла (Ho ward Ball) из се дам де се тих го ди на XX ве ка, 
ко ји је пра тио сло ган на ен гле ском је зи ку Haveaniceday! 
Овај и ње му слич ни сим бо ли ко ји су се пр во бит но са сто
ја ли од зна ко ва ин тер пунк ци је на зва ни су емо то гра ми ма 
(енгл. emoticons), што је сли ве ни ца на ста ла спа ја њем ре чи 
emotion и icon. По ред емо то гра ма, уче сни ци су и дру ге не
вер бал не сиг на ле пре тва ра ли у вер бал не, па су та ко ве ли
ка сло ва ко ри шће на уме сто ви ка ња, а ви ше стру ки зна ко ви 
интерпункци је су обе ле жа ва ли из не на ђе ње или чу ђе ње.7

Би ло би су ви ше ис кљу чи во ре ћи да су емо то гра ми ве за ни 
са мо за он лајн ко му ни ка ци ју, по што по сто је до ка зи да су се 
слич ни сим бо ли и ра ни је ко ри сти ли у пи са ној ко му ни ка ци
ји, али ни су би ли то ли ко ра ши ре ни као емо то гра ми на ин
тер не ту. Од тог тре нут ка до да на шњег да на ко ри сни ци су на 
кре а ти ван на чин, игра ју ћи се зна ко ви ма ин тер пунк ци је ко ји 
им сто је на рас по ла га њу на та ста ту ри, сми сли ли не бро је но 
но вих емо то гра ма, о че му ће ви ше ре чи би ти ка сни је у ра ду. 
Мно ги од тих сим бо ла су чак увр ште ни и у реч ни ке ен гле
ског је зи ка,8 а на ин тер не ту се мо гу на ћи и мно ги сај то ви 
ко ји да ју ли сте емо то гра ма и об ја шње ња њи хо вих зна че ња. 

Раз лог за уво ђе ње баш ова квих сим бо ла ко ји по јед но ста
вље но пред ста вља ју из раз ли ца ле жи у све сти ко ри сни ка да 

5 Ken nedy, P. (No vem ber 23. 2012) Who ma de that emo ti con?, TheNewYork
Times, Re tri e ved from http://www.nyti mes.co m/2012/11/25/ma ga zi ne/wh o
ma dethatemo ti con.html [13 July 2017].

6 Krohn, F. (2004) A ge ne ra ti o nal ap pro ach to using emo ti cons as nonver
bal com mu ni ca tion, Journal of TechnicalWriting andCommunication 43,  
Lon don: Sa ge Pu blis hing, pp. 321328.

7 Ra dićBo ja nić, B. (2007) neko za chat?! Diskurs elektronskih ćaskaoni
ca na engleskom i srpskom jeziku, No vi Sad: Fi lo zof ski fa kul tet, Fu tu ra  
pu bli ka ci je.

8 Go din, S. (1993) Thesmileydictionary, Ber ke ley, CA: Pe ac hpit; Raymond, 
E. S. (1996) Thenewhacker’sdictionary (3rd ed.), Cam brid ge, MA: MIT 
Press.
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у он лајн ко му ни ка ци ји мањ ка не вер бал на ди мен зи ја и на чин 
да се пре не су емо ци је,9 те су про на шли на чин да обо га те 
он лајн ко му ни ка ци ју и ус по ста ве дру штве ну и афек тив
ну ди мен зи ју у њој. Ри ор дан и Кројц (Ri or dan and Kre uz)10 
су уста но ви ли да ве ћи на љу ди ра ди је ко му ни ци ра ли цем у 
ли це ка да же ли да пре не се ин фор ма ци је ве за не за емо ци
је, те чак ве ру ју да је ко му ни ка ци ја ли цем у ли це лич ни ја 
и ефи ка сни ја не го ко му ни ка ци ја имеј лом или кроз син хро
но ћа ска ње, пр вен стве но за то што у потоњима не по сто је 
невербал не инфор ма ци је. 

По ре кло по тре бе за раз во јем и упо тре бом емо то ра ма у он
лајн ко му ни ка ци ји ле жи у Вал те ро вом (Walt her) мо де лу об
ра де дру штве них ин фор ма ци ја:11 уко ли ко уче сни ци у про
це су он лајн ко му ни ка ци је има ју или оче ку ју при ли ку да у 
не ком на ред ном пе ри о ду ко му ни ци ра ју са дру гом осо бом, 
они ће ак тив но раз ви ја ти дру штве ни од нос без об зи ра на 
то шта је пра ва свр ха њи хо ве ин тер ак ци је. По овом мо де лу, 
уче сни ци ко ји се ме ђу соб но не по зна ју фор ми ра ју ми шље
ње о дру гој осо би на осно ву раз ме не по ру ка, и то ве ћег бро
ја по ру ка у по ре ђе њу са ко му ни ка ци јом ли це у ли це, да би 
ус пе ли да раз ви ју „нор ма лан” он лајн од нос са дру гом осо
бом. Не до ста так не вер бал не ди мен зи је ко му ни ка ци је огра
ни ча ва мо гућ но сти уче сни ка у ко му ни ка ци ји и зах те ва ви ше 
вре ме на да би се он лајн ко му ни ка ци ја у по гле ду дру штве
не вред но сти из јед на чи ла са ко му ни ка ци јом ли цем у ли це. 
Кључ ни мо ме нат овог мо де ла је сте адап та ци ја уче сни ка у 
про це су ко му ни ка ци је на ове но во на ста ле окол но сти, што 
из ме ђу оста лог укљу чу је и ства ра ње и упо тре бу емо то гра
ма12 да би се на до ме сти ло од су ство не вер бал них сиг на ла, 
али и измену је зи ка, сти ла и оста лих сиг на ла. 

Ка да се по ре де комуникацијa ли цем у ли це и он лајн 
комуникацијa из аспек та кон тро ле по ру ка ко је уче сни ци 
ша љу, ја сно је да го вор ни ци у он лајн сре ди на ма има ју ве ћу 
кон тро лу над упо тре бом емо то гра ма не го го вор ни ци лицем 

9 Ri or dan, op. cit. 
10 Ri or dan, M. A. and Kre uz, R. J. (2010) Emo tion en co ding and in ter pre ta

tion in com pu ter me di a ted com mu ni ca tion: Re a sons for use, Computers in
HumanBehavior 26, Am ster dam: El se vi er, pp. 16671673.

11 Walt her, J. B. (1992) In ter per so nal ef ects in com pu terme di a ted in ter ac
tion: A re la ti o nal per spec ti ve, CommunicationResearch 19, Lon don: Sa ge  
Pu blis hing, pp. 5290.

12 Utz, S. (2000) So cial in for ma tion pro ces sing in MUDs: The de ve lop ment 
of fri en dships in vir tual worlds, JournalofOnlineBehavior 1(1). Re tri e ved 
from: http://www.so njaut z.de /SIP MUDs_Utz .pdf  [13 July 2017].
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у ли це над не вер бал ним по ру ка ма и сиг нал ни ма.13 На ин
тер не ту не по сто ји мо гућ ност да го вор ник не све сно ода
ши ља не вер бал не ин фор ма ци је, по што емо то гра ме ко ри сти 
све сно и сва ка ко му се не мо же де си ти да слу чај но от ку
ца сме шки ћа  или ту жни ћа . На овај на чин го вор ни ци 
ему ли ра ју сво је по на ша ње у ко му ни ка ци ји ли цем у ли це 
и ре гу ли шу ћи и мо ди фи ку ју ћи ис ка зе не чим што ли чи на 
из раз ли ца у ства ри кон тро ли шу из град њу дру штве них од
но са. Да кле, он лајн ко му ни ка ци ја на овај на чин пре ста је да 
бу де са мо пре но ше ње ин фор ма ци ја и по ста је пер со на ли зо
ва на, по што пре но си емо ци ју, ни јан си ра зна че ње, из ра жа ва 
ирони ју, сар ка зам, ху мор, итд. 

Да би се по сти гли ови ра зно вр сни ци ље ви у ко му ни ка ци ји, 
на ин тер не ту су то ком вре ме на раз ви је ни мно ги раз ли чи ти 
об ли ци емо то гра ма. Пр во бит ни емо то гра ми су би ли јед но
став ни и на ста ли су ком би на ци јом ASCII сим бо ла ко ји се 
мо гу на ћи на та ста ту ри.14 Као што је већ ре че но, све је по че
ло са на сме ше ним ли цем :), ко је је он да до би ло свој ту жни 
пан дан :(, а он да су ко ри сни ци по ка за ли сву сво ју кре а тив
ност, па се мо же ви де ти :@ за ли це ко је ви че, ;) за ли це ко је 
на ми гу је, :* за по љу бац, :P за пла же ње је зи ка, :D за ши рок 
осмех или гла сно сме ја ње, итд. Ме ђу тим, по ред тих ре ла
тив но че сто ко ри шће них емо то гра ма у он лајн ко му ни ка ци ји 
по че ли су да се ја вља ју и нео бич ни и је дин стве ни емо то гра
ми ко ји се рет ко ко ри сте, али од ра жа ва ју из у зет ну игри вост 
ме ди ју ма: @:) за осо бу ко ја но си тур бан, :3 за мач ку, :{) за 
срећ ну осо бу са бр ко ви ма, :X за сти сну те усне јер не сме да 
се ода тај на, :6 за умор и зе ва ње, [ ] за же љу за за гр ља јем, () 
као знак да су дво је за гр ље ни, ] ? као знак ко ји зна чи „идем и 
ми слим о те би.” Ова ли ста емо то гра ма би се мо гла на ста ви
ти уне до глед са ма њим или ве ћим мо ди фи ка ци ја ма, са ма ње 
или ви ше кре а тив но сти, али су штин ски се не би мно го то га 
про ме ни ло ни ти би та кви емо то гра ми по ста ли сва ко днев ни 
и уо би ча је ни еле мен ти он лајн ко му ни ка ци је.

На рав но, са раз во јем тех но ло ги је и емо то гра ми су по че ли да 
се гра фич ки уса вр ша ва ју, па ко ри сни ци сад мо гу да от ку ца
ју зна ко ве ин тер пунк ци је : и ), а про грам пре ко ко га ко му ни
ци ра ју ће ау то мат ски да та два зна ка пре тво ри нпр. у . Сем 
то га, ко ри сни ци има ју мо гућ ност да у текст уба це већ на пра
вље не сли чи це ко је ви ше ли че на људ ско ли це са одре ђе ним 

13 Derks, D., Bos, A. E. R. and Grumb kow, J. (2008) Emo ti cons and on li ne 
mes sa ge in ter pre ta tion, SocialScienceComputerReview 26, Lon don: Sa ge 
Pu blis hing, pp. 379388.

14 Dres sner, E. and Her ring, S. C. (2010) Fun cti ons of the non ver bal in CMC: 
Emo ti cons and il lo cu ti o nary for ce, CommunicationTheory 20, New Jer sey: 
Wi ley On li ne Li brary, pp. 249268.
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из ра зом (осмех, су зе, на мр ште ност, ви ка ње, итд.), ко је су у 
бо ји и има ју раз не об ли ке и ни вое сло же но сти. Вре ме ном 
су се по ред гра фич ки по јед но ста вље них из ра за ли ца по че
ли ја вља ти и дру ги емо то гра ми као што је ср це <3, што не
ки ис тра жи ва чи по и сто ве ћу ју са пик то гра ми ма,15 а што се у 
лин гви стич кој ли те ра ту ри, али и на ин тер не ту на зи ва емо џи 
(енгл. emoji). У пи та њу је сло же ни ца ко ја по ти че из ја пан
ског је зи ка и са сто ји се од ре чи e, ко ја зна чи сли ка, и moji, 
ко ја зна чи знак, ка рак тер. Слу чај ност је то што тер мин емо
џи ли чи на емо то грам, па се вр ло че сто по гре шно ми сли да 
је емо џи мо ди фи ко ва на скра ће ни ца од тер ми на емо то грам 
(emoticon). На рав но, осим ове фор мал не раз ли ке из ме ђу два 
тер ми на, по сто ји и су штин ска: емо џи за раз ли ку од емо то
гра ма пру жа мно го ви ше мо гућ но сти за упо тре бу сли чи ца у 
ко му ни ка ци ји, по што по сто је и емо џи ји ко ји ли че на људ ско 
ли це, па као и емо то гра ми пред ста вља ју емо ци ју или из раз 
ли ца, и емо џи ји ко ји пред ста вља ју ствар не пред ме те. Ка ко 
ка же Ри ор дан (Ri or dan),16 сли ка тро фе ја за и ста пред ста вља 
тро феј у ствар но сти, а чак по сто је и про гра ми за ко му ни ка
ци ју ко ји има ју мо гућ ност за ме не от ку ца не ре чи сли ком ко ја 
ту реч пред ста вља. У овом про це су за ме не, ме ђу тим, ле жи 
опа сност по гре шног ту ма че ња сли ка, па оваквоj ко му ни ка
тив ној стра те ги ји при бе га ва ју углав ном љу ди ко ји се до бро 
по зна ју, че сто ко му ни ци ра ју и ру тин ски ко ри сте емо џи је да 
би за ме ни ли од ре ђе ну реч у ис ка зу. 

Кад је реч о то ме ко је су за и ста функ ци је емо то гра ма у он
лајн ко му ни ка ци ји, у ли те ра ту ри се на во ди да они слу же 
„да би се пре не ли из ра зи ли ца уз па ра лин гви стич ку ком по
нен ту по ру ке,”17 „да би се из ра зи ле емо ци је или као су ро
гат за не вер бал ну ко му ни ка ци ју,”18 да би се озна чи ле суп
тил не про ме не у рас по ло же њу и то ну, те да би се озна чи ла 
иро ни ја, ша ла, или сар ка зам,19 или да би се у праг ма тич ком 
сми слу по ја ча ла ило ку ци о на сна га го вор них чи но ва чи ји су 
са став ни део.20 О сва кој од ових функ ци ја би ће ви ше ре чи у 
настав ку ра да. 

15 Ri or dan, op. cit.
16 Ri or dan, op. cit.
17 Thomp son, P. A. and Fo ul ger, D. A. (1996) Ef ects of pic to graphs and qu o

ting on fla ming in elec tro nic mail, ComputersinHumanBehavior 12, Am
ster dam: El se vi er, p. 230.

18 Исто, стр. 226. 
19 Go din, op. cit., p. 4. 
20 Dre sner and Her ring, op. cit.
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Емотограмикаосредства
преношењаизразалица

Већ је ре че но да је је дан од раз ло га на стан ка емо то гра ма же
ља уче сни ка у ко му ни ка ци ји да ком пен зу ју од су ство не вер
бал них сиг на ла у он лајн ко му ни ка ци ји та ко што ће гра фич
ким пу тем пре не ти свој из раз ли ца у про це су ко му ни ка ци је. 
Дре знер и Хе ринг (Dre sner and Her ring)21 на во де да је ово у 
ства ри јед на од три функ ци је емо то гра ма: ин ди ка то ри не е
мо ци о нал них зна че ња ко ји су кон вен ци о нал но пре сли ка ни 
на из ра зе ли ца. 

У ко му ни ка ци ји ли цем у ли це не вер бал но по на ша ње пру жа 
до дат не ин фор ма ци је, ре гу ли ше дру штве ну стра ну ин тер ак
ци је и из ра жа ва ин тим ност,22 по ве ћа ва или сни жа ва ин тен
зи тет емо ци ја,23 и у ве ћи ни слу ча је ва зна чај но мо ди фи ку је 
је зич ки са др жај.24 Бур гун, Бу лер и Ву дал (Bur goon, Bul ler 
and Wo o dall)25 су за кљу чи ли да „иа ко вер бал ни и не вер бал
ни сиг на ли има ју ре ла тив но јед на ку сна гу ка да се оце њу ју 
по себ но, не вер бал ни сиг на ли до ми ни ра ју над вер бал ни ма 
ка да се спо је”. Ме ђу тим, ов де си ту а ци ја ни је та ко јед но став
на, по што ис пи та ни ци не вер бал не сиг на ле про це њу ју као 
се кун дар не у слу ча је ви ма ка да се пре но се објек тив на зна че
ња и чи ње нич на ста ња или ка да је у пи та њу ар гу мен то ва но 
из но ше ње по да та ка. С дру ге стра не, у слу ча је ви ма ка да се 
про це њу ју емо тив не из ја ве, афек ти, кон вен ци о нал ни из ра
зи итд. не вер бал ни део ко му ни ка ци је но си пре ва гу у од но
су на вер бал ни.26 Сем то га, не вер бал ни сиг на ли, на ро чи то 
они ви зу ел не при ро де, при мар ни ји су ка да уче сни ци у ко
му ни ка ци ји де ко ди ра ју по зи тив не емо ци је, по го то во ка да је 
укљу че но ли це и из ра зи ко је го вор ник све сно или не све сно 
пра ви. Ли це је, да кле, ве о ма бит но у про це ни по зи тив ног 
зна че ња по ру ке, по што слу ша о ци осмех по ве зу ју са по зи
тив но шћу, а за то не по сто ји пан дан у гла су или не ком дру
гом де лу те ла. У слу ча је ви ма ка да вер бал ни и не вер бал ни 

21 Исто.  
22 Ek man, P. and Fri e sen, W. V. (1969) The re per to i re of non ver bal be ha vi o ur: 

Ca te go ri es, ori gins, usa ge and co dings, Semiotica 1, Ber lin: De Gruyter, pp. 
4997.

23 Lee, V. and Wag ner, H. (2002) The ef ect of so cial pre sen ce on the fa cial and 
ver bal ex pres si on of emo tion and the in te r re la ti on ships among emo tion com
po nents, JournalofNonverbalBehavior 26(1), Cham: Sprin ger, pp. 325.

24 Bur goon, J. K., Bul ler, D. B. and Wo o dall, W. G. (1996) Nonverbalcommu
nication:Theunspokendialogue (2nd ed.), New York: McGrawHill.

25 Исто, стр. 137.
26 Исто, стр. 140.
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са др жај ни су уса гла ше ни, по сто је до ка зи27 да ви зуел ни сиг
на ли има ју ве ћу сна гу и од па ра лин гви стич ких (ин то на ци
ја, ја чи на гла са, итд.) и од са ме вер бал не по ру ке. Сем то га, 
Фри длунд, Ек ман и Остер (Fri dlund, Ek man and Oster)28 су 
уста но ви ли да ис пи та ни ци тач ни је про це њу ју емо ци је на 
осно ву из ра за ли ца не го на осно ву па ра лин гви стич ких сиг
на ла или са мог вер бал ног са др жа ја, што опет по твр ђу је 
важност ви зу ел ног еле мен та у про це су ко му ни ка ци је. 

Из ов де на ве де них раз ло га пр ви емо то гра ми су пред ста вља
ли по јед но ста вље не из ра зе ли ца, по што су пр ви ко ри сни ци 
пре сли ка ва ли сво је ис ку ство из ко му ни ка ци је ли цем у ли це 
на он лајн ко му ни ка ци ју. У чи сто тек сту ал ној он лајн ин тер
ак ци ји ко ри сни ци су осе ћа ли ма њак ових сиг на ла зна чај них 
за ту ма че ње по ру ке, те су упра во из тих раз ло га и пред ло жи
ли и ла ко усво ји ли упо тре бу емо то гра ма. 

У ана ли зи не тре ба за не ма ри ти ни ефе кат ви зу ел ног еле мен
та у ко му ни ка ци ји уоп ште, јер он игра зна чај ну уло гу у мно
гим си ту а ци ја ма као што су нпр. огла ша ва ње (упоредити 
тек сту ал ну ре кла му и ре кла му са гра фич ким еле мен том) 
или про це су уче ња (уп. на став ни ма те ри јал са гра фич ким 
еле мен ти ма и без њих). Још 1986. го ди не Ми чел (Mitchell)29 
је за кљу чио да ис пи та ни ци мно го бо ље оце њу ју упо тре бу 
ви зу ел них еле ме на та у ком би на ци ји са тек стом од са мог, 
чи стог тек ста, што се укла па у са зна ње да је ве ћи на љу ди 
ви зу ел ни тип и на тај на чин нај бо ље при ма и об ра ђу је ин
фор ма ци је. 

На рав но, Про вајн, Спен сер и Ман дел (Pro vi ne, Spen cer and 
Man dell)30 са пра вом кажу да су тврд ње о си ро ма штву пи
са ног тек ста пре те ра не и као ар гу мент на во де чи ње ни цу да 
су љу ди ве ко ви ма пи са ли јед ни дру ги ма пи сма, у ко ји ма су 
на вешт на чин ко ри сте ћи са мо ре чи из ра жа ва ли чи тав спек
тар зна че ња и емо ци ја. Ме ђу тим, има ју ћи на уму од ли ке 
раз ли чи тих ре ги ста ра и ди ле му где се он лајн ко му ни ка ци
о не си ту а ци је тач но сме шта ју у схе ми ра зних об ли ка го во
ра и пи са ња, ипак се ве ћи на ау то ра при кла ња ста ву да је 

27 Исто, стр. 141. 
28 Fri dlund, A. J., Ek man, P. and Oster, H. Fa cial ex pres si on of emo tion: Re

vi ew of the li te ra tu re, 19701983, in: Nonverbalbehaviorandcommunica
tion, ed.Si eg man, A. W. and Feld stein, S. (1987), Hills da le, NJ: Law ren ce 
Erlbaum, pp. 143244.

29 Mitchell, A. A. (1986) The ef ect of ver bal and vi sual com po nents of adver ti
se ments on brand at ti tu des and at ti tu de to ward the ad, JournalofConsumer
Research 13, Chi ca go: Jo ur nal of Con su mer Re se arch, pp. 1224.

30 Pro vi ne, R. R., Spen cer, R. J. and Man dell, D. L. (2007) Emo ti o nal Ex pres si
on On li ne. Emo ti cons Pun ctu a te Web si te Text Mes sa ges, JournalofLangua
geandSocialPsychology 26 (3), Lon don: Sa ge Pu blis hing, pp. 299307.
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онлајн кому ни ка ци ја, на ро чи то син хро на, по ве ћи ни ка рак
те ристика мно го бли жа го во ре ном не го пи са ном је зи ку, те 
се у по гле ду (не)фор мал но сти упо тре ба емо то гра ма ста вља 
ра ме уз ра ме са ко ло кви јал ним го во ре ним је зи ком. 

Јед на тач ка у ко јој се го во ре ни је зик и он лајн ко му ни ка ци ја 
раз ли ку ју је сте спон та ност упо тре бе осме ха, од но сно емо
то гра ма. На и ме, осме си у ко му ни ка ци ји ли цем у ли це сва
ка ко мо гу да бу ду пла ни ра ни, али мо гу да бу ду и спон та ни 
и не на мер ни,31 на ро чи то у не фор мал ним си ту а ци ја ма у ко
ји ма су са го вор ни ци опу ште ни и до бро се по зна ју. С дру ге 
стра не, у он лајн ко му ни ка ци ји упо тре ба емо то гра ма је увек
на мер на. Ка ко Вал тер32 ка же, у при ват ном раз го во ру не ки 
ис каз мо же да на те ра ко ри сни ка да се спон та но осмех не или 
на сме је, али он мо ра да на чи ни све стан на пор да то от ку ца и 
да до зна ња са го вор ни ку да је на пра вио та кав или сли чан из
раз ли ца. Шта ви ше, мо же се де си ти да се ко ри сник мршти, 
не го ду је, псу је или чак има не у тра лан из раз ли ца, али из раз
ло га о ко ји ма ће би ти ре чи ка сни је мо же да од лу чи да у свом 
ис ка зу упо тре би емо то грам ко ји пред ста вља осмех. Упра во 
из тог раз ло га Дре знер и Хе ринг33 за емо то гра ме ка жу да 
су ин ди ка то ри не е мо ци о нал них зна че ња ко ји су кон вен ци
о нал но пре сли ка ни на из ра зе ли ца; они су изрази осећа ња, 
али не увек и са ма осе ћа ња. 

Емотограмикаосредства
изражавањаемоција

Дру га функ ци ја емо то гра ма у он лајн ко му ни ка ци ји је из ра
жа ва ње емо ци ја ко је се ди рект но пре сли ка ва ју на из ра зе ли
ца, иа ко су ис тра жи ва ња34 по ка за ла да је ова функ ци ја емо
то гра ма се кун дар на. Ипак, ве за из ме ђу емо ци ја и емо то
гра ма се че сто ус по ста вља и због јед ног од еле ме на та од 
ко јих је сли ве ни ца на ста ла – емо ци је. Сем то га, ра ни ја ли
те ра ту ра из ове обла сти емо то гра ме упра во де фи ни ше као 
сред ство за из ра жа ва ње емо ци ја он лајн: „ви зуел ни зна ко ви 
на ста ли од обич них ти по граф ских сим бо ла ко ји, ка да се гле
да ју са гла вом наг ну том на стра ну, пред ста вља ју осе ћа ња 
или емоци је;”35 „ком би на ци је зна ко ва на та ста ту ри којe су 

31 Walt her, op. cit.
32 Исто.
33 Dre sner and Her ring, op. cit.  
34 Thomp son, D. and Fi lik, R. (2016) Sar casm in writ ten com mu ni ca tion: Emo

ti cons are effi  ci ent mar kers of in ten tion, Journal of ComputerMediated
Communication 21, New Jer sey: Wi ley On li ne Li brary, pp. 105120.

35 Re za bek, L. L. and Coc he no ur, J. J. (1998) Vi sual cu es in com pu terme di a
ted com mu ni ca tion: Sup ple men ting text with emo ti cons, JournalofVisual
Literacy 18, Lon don: Taylor and Fran cis, p. 201.
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насталe да би показалe из раз ли ца са емо ци ја ма;”36 „мар ке
ри емо ци ја.”37 На по слет ку, зна чај емо то гра ма у из ра жа ва њу 
емо ци ја у он лајн ко му ни ка ци ји се ве ро ват но ве зу је и за чи
ње ни цу да сâмо опи си ва ње и вер ба ли за ци ја емо ци је ме ња 
њен ин тен зи тет, за то што је по треб но до ста вре ме на и да се 
емо ци ја об ли ку је ре чи ма и да је чи та лац схва ти на кон што 
про чи та по ру ку. Сто га емо то гра ми на са жет на чин ма кар де
ли мич но пре но се емо ци је ко је су ина че са став ни део раз го
во ра ли цем у ли це. 

Ма ло па жљи ви је по сма тра ње упо тре бе емо то гра ма ра ди из
ра жа ва ња емо тив ног ста ња на во ди на за кљу чак да је нео
п ход но ана ли зи ра ти ка ко се зна че ње и емо тив на ва лен ца 
ис ка за ме ња ако их пра те емо то гра ми, као и ко ји емо то гра
ми ка ко ути чу на зна че ње и емо тив ну ва лен цу ис ка за. Овом 
те мом се ба ви ло не ко ли ко лин гви ста ко ји су ис пи ти ва ли 
упра во ову емо ци о нал ну, афек тив ну вред ност емо то гра ма у 
вер бал ном кон тек сту. Та ко су Вал тер и Да да рио (Walt her and 
D’Ad da rio)38 уста но ви ли да ка да вер бал на и емо тив на ком по
нен та у раз го во ру има ју раз ли чи те емо тив не ва лен це (јед на 
је по зи тив на, дру га је не га тив на), вер бал ни део по ру ке има 
ве ћи ути цај на афек тив ну про це ну по ру ке (што су у слич
ном ис тра жи ва њу уста но ви ли и Деркс, Бос и фон Грумб ков 
(Derks, Bos and von Grumb kow)39). Они су та ко ђе уста но ви
ли да, ка да се у по ру ци по ја ви не га тив на ком по нен та, би ла 
она ве р бал на или гра фич ка, це ла се по ру ка оце њу је као не
га тив на. Ме ђу тим, исто ни је тач но ка да су у пи та њу по зи
тив не ком по нен те у по ру ци. Деркс, Бос и фон Грумб ков40 су 
по ре ди ли ева лу а ци ју вер бал них по ру ка са емо то гра ми ма и 
без њих, те су уста но ви ли да су ис пи та ни ци вер бал не по ру
ке без емо то гра ма оце њи ва ли ни жим оце на ма у по ре ђе њу 
са по ру ка ма ко је су са др жа ва ле емо то гра ме; да кле, при су
ство емо то гра ма је по ја ча ва ло ин тен зи тет емо ци је. На да ље, 
ка да су емо ци ја и емо то грам има ли су прот не ва лен це, код 
ових ис пи та ни ка оце њи ва ње афек та се при бли жа ва ло не у
трал ном, али ни је у пот пу но сти ели ми ни са ло ва лен цу са ме 
вер бал не по ру ке (нпр. не га тив на ва лен ца по ру ке је ума ње
на уко ли ко је био при су тан сме шкић, али не до вољ но, па се 

36 Crystal, D. (2001) Language and the Internet, Cam brid ge: Cam brid ge 
Univer sity Press, p. 36. 

37 Ba ron, N. S. (2000) Alphabet to email:HowwrittenEnglish evolved and
whereit’sheading, New York: Ro u tled ge, p. 242. 

38 Walt her, J. B. and D’Ad da rio, K. P. (2001) The im pacts of emo ti cons on 
mes sa ge in ter pre ta tion in com pu terme di a ted com mu ni ca tion, SocialScience
ComputerReview, 19, Lon don: Sa ge Pu blis hing, pp. 323345.

39 Derks, Bos and von Grumb kow, op. cit.
40 Исто. 
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пору ка ни је ту ма чи ла као по зи тив на), те су ау то ри за кљу чи
ли да су емо то гра ми са мо ме ња ли ин тен зи тет већ по сто је ће 
емо ци је из вер бал не по ру ке. Ова кве ре зул та те су до би ли и 
Томп сон и Фи лик (Thomp son and Fi lik),41 чак и кад су вер
бал не по ру ке мо ди фи ко ва ли и дру гим вр ста ма емо то гра ма 
сем сме шки ћа и ту жни ћа. И Сар кар је са ко ле га ма (Sar kar 
et al.)42 уста но вио да емо то гра ми ко ји се пла зе или на ми гу ју 
ме ња ју ин тен зи тет емо ци је при сут не у по ру ци, али ни су ме
ња ли ва лен цу тек ста. Сва ка ко је тач но да емо то гра ми чи не 
он лајн ко му ни ка ци ју бо га ти јом за јед ну ди мен зи ју, а ко ри
сни ци има ју ути сак да мо гу да пре не су ви ше за кра ће вре ме 
не го кад не ко ри сте емо то гра ме.43 У слу ча ју дво сми сле них 
по ру ка при су ство емо то гра ма мо же да по мог не ту ма че ње 
афек тив не ди мен зи је, а у си ту а ци ја ма ка да ко ри сни ци то ком 
ћа ска ња от ку ца ју по гре шан емо то грам (на при мер, ту жни ћа 
уме сто сме шки ћа), од мах се ис пра вља ју и ту ис прав ку че сто 
и ве р ба ли зу ју да не би до шло до не спо ра зу ма због про ме не 
ва лен це ис ка за. По што емо то гра ми не ме ња ју ва лен цу, већ 
са мо емо тив ни ин тен зи тет по ру ке, би ло би за оче ки ва ти да 
их ко ри сни ци ви ше ко ри сте ка да же ле да по ве ћа ју ин тен зи
тет не ке емо ци је (нпр. љут ња на спрам бе са), али фре квен
ци ја упо тре бе је и да ље ни ска.44 Об ја шње ње ле жи ве ро ват но 
у чи ње ни ци да го вор ник и слу ша лац че сто не ту ма че емо то
гра ме на исти на чин,45 па ни ска упо тре ба до во ди до ма лог 
бро ја не спо ра зу ма. 

По ред ове не до след но сти, мо же се при ме ти ти и ве лик број 
слу ча је ва ка да се упо тре ба емо то гра ма у он лајн ко му ни ка
ци ји не мо же об ја сни ти ни ти као ком пен за ци ја за из ра зе 
ли ца, ни ти као ком пен за ци ја за из ра зе емо ци ја. Ве лик број 
слу ча је ва упо тре бе емо то гра ма по ка зу је да се њи хо вим при
су ством или од су ством ме ња комуникативни ефе кат по ру
ке, те да њи хо ва функ ци ја ли чи на упо тре бу ин тер пунк ци је. 
При мер ко ји на во де Дре знер и Хе ринг46 је сте раз ли ка из ме
ђу оду ше вље не по ру ке Oh,great! и сар ка стич не по ру ке Oh,
great, где пр ва по ру ка из ра жа ва ен ту зи ја зам, а дру га упра
во су прот но. Сто га ће се у на ред ном одељ ку ви ше па жње 

41 Thomp son and Fi lik, op. cit.  
42 Sar kar, T., Shetty, N. and Hum stoe, M. K. (2014) Emo ti cons and emo ti ons: 

Con tex tu al in ter pre ta tion in text mes sa ges and con sen sus of me a ning, The
LearningCurve 3, New Del hi: Uni ver sity of Del hi, pp. 2433.

43 Hu ang, A. H., Yen, D. C. and Zhang, X. (2008) Ex plo ring the po ten tial ef ects 
of emo ti cons, Information&Management 45, Am ster dam: El se vi er, p. 470. 

44 Ri or dan, op. cit.
45 Исто.  
46 Dre sner and Her ring, op. cit.  
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по све ти ти нај ма ње ана ли зи ра ној функ ци ји емо то гра ма као 
праг ма тич ких сред ста ва. 

Емотограмикаопрагматичкасредства

До са да шње де фи ни ци је емо то гра ма као и њи хо ве опи са не 
функ ци је ипак не по кри ва ју у пот пу но сти све оно што емо
то гра ми у он лајн ко му ни ка ци ји пред ста вља ју, а на ро чи то 
су мањ ка ве гле да но из угла праг ма ти ке. На и ме, у он лајн ко
му ни ка ци ји по сто ји мно го слу ча је ва у ко ји ма емо то грам не 
пред ста вља ни из раз ли ца ни ти из ра жа ва емо ци је, већ но си 
од ре ђе но праг ма тич ко зна че ње и мо ди фи ку је на би тан и зна
ча јан на чин ис каз уз ко ји сто ји. Кри стал (Crystal)47 је ре као 
да емо то гра ми има ју чи сто праг ма тич ку сна гу и да де лу ју 
као упо зо ре ње при ма о цу по ру ке да је ода ши ља лац за бри нут 
због ефек та ко ји би на пи са ни ис каз мо гао да има. Дре знер и 
Хе ринг48 и Сков холт (Skov holt)49 су се де таљ но ба ви ли овом, 
по њи ма, при мар ном функ ци јом емо то гра ма, те су у сво јим 
ра до ви ма на ве ли праг ма тич ке функ ци је емо то гра ма ко је су 
утвр ди ли у ана ли зи ра ном ма те ри ја лу. Та ко се њи хо ви ре
зул та ти мо гу све сти на сле де ће ка те го ри је: емо то гра ми као 
мар ке ри по зи тив ног ста ва, емо то гра ми као мар ке ри ша ла 
или иро ни је, и емо то гра ми као огра де (енгл. hedges) да би 
убла жи ли го вор не чи но ве ко ји угро жа ва ју образ са го вор ни
ка у ди рек ти ви ма с јед не стра не, те да би оја ча ли екс пре си ве 
с дру ге. 

Ка да се емо то гра ми, углав ном на сме ја на ли ца, ко ри сте као 
мар ке ри по зи тив ног ста ва, они нај че шће сто је уз пот пис по
ши ља о ца имеј ла50 и при пи су ју се са мом по ши ља о цу. Иа ко 
се мо же твр ди ти да емо то грам има ико нич ну функ ци ју и 
кон вен ци о нал но озна ча ва осмех, мо же се исто та ко и ре ћи 
да је ов де емо то грам сиг нал иден ти те та по ши ља о ца и да 
из ра жа ва по зи ти ван став пре ма при ма о цу. Ова се функ ци
ја у не ким си ту а ци ја ма на сла ња и на праг ма тич ку функ ци
ју убла жа ва ња ис ка за уко ли ко је слу чај да је по ши ља лац од 
при ма о ца по ру ке тра жио не што бит но или мо лио за услу
гу, по го то во ка да ме ђу уче сни ци ма у ко мун ни ка ци ји не по
сто ји ве ћа бли скост или ка да су у пи та њу по слов ни од но си 
опуште ног ти па. 

Сем то га, емо то гра ми мо гу да обе ле жа ва ју ша лу или иро
ни ју, тј. ука зу ју на то да се ис каз у од го ва ра ју ћем кон тек сту 
мо же ту ма чи ти на ху мо ри сти чан на чин. Ша ла или иро ни ја 

47 Crystal, op. cit., p. 38.
48 Dre sner and Her ring, op. cit.
49 Skov holt, op. cit.
50 Исто.
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ни су емо тив но ста ње, већ се на про тив из ра жа ва ју је зич ким 
еле мен ти ма, а за пра вил но ту ма че ње по треб но је ак ти ви ра ти 
и од го ва ра ју ће ва нје зич ке сег мен те. Из тог раз ло га по ру ке 
ко је су иро нич не или сар ка стич не, по не кад са мо и ша љи ве, 
мо гу се по гре шно раз у ме ти, на ро чи то у пи са ној ко му ни ка
ци ји.51 У го во рном је зи ку иро ни ја ће се обе ле жи ти ин то на
ци јом, ге сти ку ла ци јом, из ра зом ли ца итд, али у пи са ном је
зи ку, где фор ма ло спа да и он лајн ко му ни ка ци ја, уче сни ци у 
ко му ни ка ци ји не ма ју тих мо гућ но сти, па мо ра ју да на дру ге 
на чи не сиг на ли зи ра ју да зна че ње ис ка за ни је мо жда она ко 
ка ко би га при ма лац по ру ке про ту ма чио без до дат не ин фор
ма ци је. Деркс, Бос и вон Грумб ков52 на во де да се емо то грам 
ко ји на ми гу је нај че шће по ве зу је са из ра жа ва њем и обе ле жа
ва њем иро ни је, те да овај емо то грам им пли ци ра да по ру ка 
има скри ве но зна че ње без об зи ра на ва лен цу ис ка за. 

По след ња и ујед но нај сло же ни ја праг ма тич ка функ ци ја 
емо то гра ма у он лајн ко му ни ка ци ји је сте ка да функ ци о ни
шу као огра де (енгл. hedge) ко је или убла жа ва ју го вор не чи
но ве ко ји угро жа ва ју образ са го вор ни ка (енгл. facethreate
ningacts) у ди рек ти ви ма или поја ча ва ју екс пре си ве.53 Да кле, 
емо то гра ми као огра де убла жа ва ју не га тив ност ис ка за, као 
нпр. ка да се го вор ник на не што жа ли или не што зах те ва, или 
мо гу да по ја ча ју по зи тив ност ис ка за, нпр. ка да се го вор ник 
захваљује или обе ћа ва. 

Сков холт54 је ана ли зом по слов них имеј ло ва уста но вио да се 
емо то гра ми ко ри сте у че ти ри вр сте го вор них чи но ва ко ји 
се де фи ни шу као чи но ви угро жа ва ња обра за са го вор ни ка, 
а у пи та њу су зах те ви, од би ја ња, ис прав ке и жал бе. У сва 
че ти ри слу ча ја ис ка зи су усме ре ни ка са го вор ни ко вом не га
тив ном обра зу (енгл. negativeface) (пра во по је дин ца да има 
сло бо ду го во ра, од лу чи ва ња, кре та ња и де ла ња, да бу де не
за ви сан од дру гих и да му се та пра ва не угро жа ва ју) и по 
при ро ди ис ка за угро жа ва ју са го вор ни ка, тј. тра же не што од 
ње га што га мо же увре ди ти, оп те ре ти ти, или због че га се 
уоп ште но мо же осе ћа ти угро же ним. При су ство емо то гра ма 
пр во сма њу је фор мал ност си ту а ци је, а по том сма њу је ило
ку ци о ну сна гу ис ка за, те се го вор ник не до и ма као ау то ри
тет ко ји не што на ре ђу је, тра жи, зах те ва или бра ни, већ као 

51 Thomp son and Fi lik, op. cit.   
52 Derks, Bos and Grumb kow, op. cit.  
53 Ви ше о те о ри ји го вор них чи но ва у: Au stin, J. L. (1962) Howtodothings
withwords. Lon don: Ox ford Uni ver sity Press; Se ar le, J. (1979) Expression
andmeaning:Studiesinthetheoryofspeechacts. Cam brid ge: Cam brid ge 
Uni ver sity Press.

54 Skov holt, op. cit.
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при ја тељ чи ји ис каз уз емо то грам ви ше ли чи на су ге сти ју 
или има ху мо ри сти чан тон. 

На су прот то ме, емо то гра ми мо гу и да по ја ча ва ју ефе кат го
вор них чи но ва ко ји су усме ре ни на по зи тив ни образ го вор
ни ка (енгл. positiveface) (же ља по је дин ца да бу де при хва ћен, 
да га дру ги це не, да бу де део гру пе, да не где при па да), а ово 
се де ша ва ка да су у пи та њу по здра ви, за хва љи ва ња, ком пли
мен ти, по хва ле и обе ћа ња. У свим овим слу ча је ви ма емо то
гра ми по ја ча ва ју ило ку ци о ну сна гу го вор ног чи на, чи ме се 
го вор ник оба ве зу је на искре ност, по др шку и са радњу.55

У сва три слу ча ја, ка да емо то гра ми обе ле жа ва ју по зи ти
ван став, ка да обе ле жа ва ју иро ни ју, и ка да функ ци о ни шу 
као праг ма тич ке огра де, они ја сно ор га ни зу ју и мо ди фи ку
ју дру штве не од но се, па се то ком раз го во ра са го вор ни ци 
упра вља ју пре ма сиг на ли ма ко је до би ја ју јед ни од дру гих. 
Ме ђу тим, по ме ну ти ау то ри ни су ус пе ли да на ђу ја сно пре
сли ка ва ње из ме ђу од ре ђе них емо то гра ма и мо ди фи ка ци је 
ило ку ци о не сна ге, што зна чи да се све мо ра ту ма чи ти ис
кљу чи во у кон тек сту узи ма ју ћи у об зир дру штве не уло ге и 
ме ђу соб не од но се са го вор ни ка. И од го вор на пи та ње ко ји 
фак то ри усло вља ва ју упо тре бу емо то гра ма у праг ма тич ке 
свр хе је те шко да ти, по што мно го за ви си од те ме, по ло жа ја и 
од но са са го вор ни ка, кон крет не он лајн си ту а ци је (нпр. имејл 
на су прот ћа ска ња), итд. Ме ђу тим, оно што је сте ја сно је да 
је упо тре ба емо то гра ма у ове и све дру ге, ра ни је по ме ну те 
свр хе на мер на и да их го вор ни ци ко ри сте све сно. 

Закључак

У по след њих три де се так го ди на, от ка ко је он лајн ко му ни
ка ци ја по ста ла ра ши ре на и до ступ на сви ма, емо то гра ми су 
ево лу и ра ли на раз ли чи те на чи не, ка ко у тех нич ком сми слу, 
та ко и у по гле ду функ ци ја ко је има ју у про це су ко му ни ка
ци је. Ме ђу тим, оно што се сва ка ко ни је про ме ни ло је сте 
ути сак да они кон вер за ци ји до да ју игри вост56 и од ре ђе ни 
сте пен нео збиљ но сти, што се мо же ви де ти и по праг ма тич
ким функ ци ја ма опи са ним у овом ра ду. Вулф (Wolf)57 чак 
ка же да пре те ра на упо тре ба емо то гра ма мо же да бу де сиг
нал емо тив не не ста бил но сти и од су ства кон тро ле над соп
стве ним осе ћа њи ма. Ипак, при клад ност упо тре бе емо то гра
ма се не ре гу ли ше јед ним оп штим пра ви лом, већ за ви си од 

55 Skov holt, op. cit.  
56 Da net, B. (2001) Cyberpl@y:Communicatingonline, Lon don: Berg.
57 Wolf, A. (2000) Emo ti o nal ex pres si on on li ne: Gen der dif e ren ces in emo ti

con use, CyberPsychologyandBehavior 3, New York: Mary Ann Li e bert Inc. 
Pu blis hers, pp. 827833.
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ни за факто ра ко ји се кре ћу у ра спо ну од про фи ла ко ри сни ка, 
пре ко он лајн ко му ни ка ци о не си ту а ци је, до свр хе раз го во ра. 
Исти ови фак то ри ути чу и на то ка ко ће се емо то грам ту ма
чи ти, што зна чи да ни за ово не по сто ји не ко оп ште пра ви ло, 
већ се увек мо ра по сма тра ти кон текст упо тре бе у нај ши рем 
сми слу. На осно ву из ло же них осо би на емо то гра ма и њи хо
вих ви ше стру ких и ра зно вр сних функ ци ја ја сно је да је њи
хов ми ни мал ни из раз вар ка, те да се иза њих кри је чи та во 
бо гат ство ко му ни ка тив них функ ци ја и зна че ња. 
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EMOTICONS: WEALTH OF MINIMALISM  
ON THE INTERNET

Abstract

Online communication and all the innovations it brings open up 
many new fields of analysis in areas such as linguistics, psychology 
or sociology, as well as all their interdisciplinary combinations. One 
such innovation, to a greatest extent connected with the virtual world 
and virtual communication, is described in this paper. Emoticons are 
first defined and then their origin is presented, including the context in 
which they originated and the reasons for their popularity. The paper 
then addresses the evolution of the appearance of emoticons from the 
simplest graphic icons comprising of only punctuation, to the most 
diverse pictures and stickers representing various objects and concepts. 
Finally, three functions of emoticons are described in detail: conveying 
facial expressions, conveying emotions and expressing pragmatic 
functions such as positive attitudes, irony or hedges that either mitigate 
face threatening acts such as complaints or requests, or reinforce face 

saving acts such as promises or thanks. 

Key words: online communication, emoticon, facial expression,
emotion,pragmaticfunction,hedge,speechact


