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ШТА ЈЕ ЗВУК? 

 

Феномен чујности 

 

Феномен чујности дефинисан је као скуп виталних међусобно повезаних активности које се 

одвијају између физичке енергије звука, преноса у уву, нервног система у мозгу и сродних 

неурохемијских и неуромоторних процеса. Феномен чујности укључује настанак звука, затим 

пренос (трансмисија), а потом пријем (детекција) од стране субјекта-слушаоца. Према научној 

дефиницији, феномен чујности представља процес универзалног понашања и реаговања на 

звучни садржај (стимулус), процес који се састоји од више различитих фаза (субпроцеса): 

а) побуђивање звучног извора ( екситација звучне базе); 

б) опажање и препознавање извора звука (перцептуална оријентација и идентификација); 

ц) опажање и пријем звука ( звучна перцепција и детекција); 

д) одвајање и разликовање елемената звучне структуре (звучна дискриминација); 

е) сложено опажање звука - слушање музике, говора (високо организована звучна 

    перцепција). 

 

Способност говора и опажања путем чула слуха, односно стварање представа и појмова 

на основу симболике и значења речи, представља виши ступањ у развоју људске врсте и 

савршенију функцију слушно-говорног апарата. За разлику од других чула: мириса, укуса 

додира, код чула вида и слуха надражај не делује директно на сензорне органе, већ је потребно 

да прође дијаметрално различите средине да би био опажен.  

 

Порекло звука 

 

Теорија биг бенга (Теорија великог праска) повезује се са настанком Космоса. Звук је у 

човековом сазнању, дакле, повезан са питањем почетка свега постојећег. Космос је ограничен. 

Значи: ред - хармонија. Космос се шири у Свемиру. Свемир је хаос. Васиона или Универзум је 

погађање у Свемиру. 

 

ОСНОВНЕ ПОЈАВНОСТИ ЗВУКА 

 

У почетку би реч. 

 

Основне појавности звука су: прасак, бука и тон. 

Прасак је изненадна, али изузетно кратка и веома интензивна појава звука са 

максималном амплитудом и екстремно кратким временским интервалом. Прасак обично 

резултира и великим нивоом интензитета звука због наглог повећања звучног притиска. 

 

Бука представља феномем типичан за нагло индустријализовани - постмодерни свет. Она 

је, једном речју, нежељени звук. С обзиром на психолошки (субјективни) доживљај звука, 

различити субјекти различито подносе и доживљавају одређени ниво буке. Фреквенцијски, 

опсег буке садржи три основна опсега: 

а) опсег ниских фреквенција; 



б) опсег средњих фреквенција; 

ц) опсег високих фреквенција 

 

Извори буке деле се на две групе: 

а) бука као резултат природног окружења (природне основе); 

б) бука коју својим активностима производи човек.  

 

Тон је звук чији извор, најчешће, производи правилне осцилације, тако да увек постоји 

одређена фреквенција. Тон се обично дефинише као звук који је примењен у музици. 

Људски глас је, такође, специфична врста звука примењеног у музици. Са гледишта 

„музичког тона" људски глас је акустичко-физиолошки феномен на коме је заснована могућност 

говора и певања. У односу на особине тона музичких инструмената, људски глас представља 

неупоредиво сложенији и компликованији модел таласне вибрације нехармонијских  осцилација 

и присутности знатног нивоа шума. 

Ако се посматрају један звучни извор и произведени звучни сигнал, могу се установити 

одређена објективна (физичка) својства природе звука. Карактеристике физичке природе 

звучног сигнала на извору су: 

а) Трајање - време сигнала исказано у секундама; 

б) Фреквенција - једног или више тонова изражена обично у херцима; 

ц) Интензитет - ниво звучног сигнала изражен обично у децибелима; 

д) Амплитуда сигнала - у зависности од тога да ли је звучни сигнал прост или сложен, 

односно да ли поседује једну или више компоненти. Она изражава број и ниво хармоника 

(аликвотних, парцијалних тонова), као и осталих пратећих компоненти. 

е) Простор - звучни сигнал увек је везан за одређени простор, при чему је од значаја 

кретање и положај једног или више сигнала. Звук се догађа у тродимензионалном 

простору. Теорија великог праска служи као оријентир свих феномена садржаних у 

праску. Велики прасак (тренутак рађања Космоса) догађа се у вишедимензионалном 

свемиру, који је бесконачан, за разлику од Космоса који је ограничен и шири се, од 

тренутка великог праска, одређеном ограниченом брзином. То догађање Космоса у 

Свемиру називамо Универзум или Васиона (Васељена) и зовемо га још Макрокосмос, док 

догађање Свемира у Космосу зовемо Микрокосмос. 

ф) Светлост (брзина 300.000 км/сек) је и пре звука (брзина звука у сувом ваздуху је 332 

м/сек или 1.200км/сат) била ту, јер се креће неупоредиво већом брзином. Није, медјутим, 

било речи (Логоса, Појма) којом би она била означена. Зато ,,у почетку би реч". Не са 

звуком него са свешћу о звуку и о свему означеном започиње Историја цивилизације. 

 

 

ЈЕЗИК 

 

Неизвесност манипулације речима-значењима медијских порука; звук и музика као Артефакт - 

о феноменологији звука и музике; говор 

 

Историјски гледано реч подразумева критичку дистанцу коју свест заузима у односу на 

феномене којима се бави и које говором/речима означава. Означавање феномена звука 

представља настојање да се звуци сведу на једно доминантно значење, на функцију. Пошто по 

речима др Милана Дамјановића, феномени показују себе на себи самима, не постоји могућност 

да се читање звука сведе на само једно значење. Отуда нужност бесконачне манипулације 

значењима звучних садржаја, било да се ради о језику у ужем или ширем смислу. 

Креативну употребу звука у филму: означавање одговарајућим звучним садржајима 

протока времена или установљавање лајт-мотива, што је све могуће користити у радио 

стваралаштву, Фердинанд де Сосир везује за опозицију између „дијахроније" и „синхроније". 



Она се налази у схеми коју је предложио де Сосир да би указао на рационални облик који треба 

да добије лингвистичко изучавање: 

 

Језик у ширем смислу Језик у ужем смислу Синхронија 

 Говор Дијахронија 

 

Синхронично је, каже де Сосир, (или боље речено идиосинхронично) ,,све оно што се 

односи на статички вид наше науке, дијахронично све што се тиче еволуције" и даље 

„синхронија познаје само једну перспективу, перспективу говорећих субјеката, и читав њен 

метод састоји се у прикупљању њихових сведочења." Насупрот томе „дијахронична 

лингвистика мора да разликује две перспективе, једну проспективну која следи ток времена, 

драгу ретроспективну, која иде уз ток времена." Уколико се говори о посебним и опипљивим 

чињеницама, а само такве постоје у драмском делу или у одређеном информативном садржају 

(прим.М.Н.) не постоји панхронична тачка гледишта. Ево примера. У последњој секвенци филма 

"Улица" ("La strada", режија Федерико Фелини, 1955), Ентони Квин, на обали „чује" песму 

Ђелзомине (Ђулијета Масина). Та песма је постала лајт-мотив филма и идентификовала се у 

свести главног јунака са особом које више нема, а са чијим губитком се тек тада суочава. Овде је 

на делу управо дијахронична лингвистика, јер гледалац мора да прати проспективну радњу која 

следи ток времена, односно ток филмске радње, али исто тако он мора да прати и ону другу - 

ретроспективну лингвистику, која се креће уз ток времена и која нас враћа на почетак те 

филмске прице. Резултат тог поступка је прозвођење одговарајуће емоционалне реакције код 

гледаоца и то коришћењем филмског језика којим су обухваћене и визуелне и звучне 

информације. Дијахронична лингвистика максимално се користи у медијском рату или у слању 

одговарајућих економско-пропагандних порука (реклама) у којима гледалац / слушалац одмах 

разазнаје и проспективну и ретроспективну лингвистику: и оно што му с енуди и оно што га 

подсећа на конзуамцију понуђених садржаја: ледено хладна коца-кола Уз говорно следи 

одређење одговарајућим шумом - чује се предимезионисано клокотање хладног пића! Музички 

део је обавезан јер се њима обухвата цела „прича". 

 

ЕСТЕТИКА 

 

Конституисање музичке естетике као аутономне дисциплине 

 

Конституисање музичке естетике као аутономне дисциплине започиње тек средином 19. 

века и то делом о „Музичком лепом" једног од првих значајних музичких естетичара Едуарда 

Ханслика (1825-1904). Ханслик је велики противник општеприхваћеног мишљења да „музика 

приказује осећаје". Он напомиње да „ружа мирише, али да садржај музике ипак није 

приказивање мириса. Сваки приступ који музику тумачи изван ње саме, попут приказа или 

одраза, представља музику као робињу опонашања." Схватање интенационалиста да је музика 

чин усмерен према одређеном или неодређеном свету предметности, прозводи код Ханслика 

строг критички став који резултира духовитом опаском: „Ко нема инвенцију има интенцију". 

Категорија музичко лепо се зато не може остварити преко било чега што је везано за 

предметност, односно слику предметности музике, већ једино за оно што је слободно и 

неспутано, то је фантазија. Појам идеалног у музици Ханслик поистовећује са тоналним, а не 

појмовним које би тек требало превести у тонове (тонално). Тако се естетски судови Ханслика 

поклапају са његовим онтолошким приступом, посебно када констатује да нам се музика свиђа 

као један лист или цвет -значи оно што је она по себи, а не по томе што (наводно) значи (за нас). 

О музици је, дакле, немогуће дати било какву информацију. По Ханслику, чак је и музичар-

аутор неважан субјект. Важно је само оно што је објективно а то је музичко дело! 



Када су Николу Теслу упитали да ли зна да објасни шта је струја, он је одговорио: ја знам 

како се то што ми зовемо струја понаша под одређеним условима у мојој лабораторији, али шта 

је струја, то не знам. 

 

Конкретни медији 

 

Конкретни медији су они медији који из простора и времена у које су лансирани доносе 

повратну информацију: радио, филм, телевизија, телефон, гајгеров бројач и слични. 

 

 

МАЛО ИСТОРИЈЕ 

 

Носачи звука кроз историју 

 

а) Грамофон је механички инструмент за репродукци-ју звука са плоча. Пронашао га је 

1887. године Немац Емил Берлингер (1851-1929), на бази Едисоновог Фонографа. 

б) Фонограф -Едисонов изум из 1887. године. 

ц) Телефон - проналазач телефона је Грахам Бел (1847-1922). Медјутим и Американац 

Елиша Греј, независно од Бела, истог дана пријавио је патентном уреду свој проналазак 

телефона. Спор који се по праву првенства водио измедју Бела и Греја, код америчког 

суда, решен је у корист Бела. 

д) Радио - преузевши од Николе Тесле решења битна за технологију модерног радија, 

Маркони је патентирао радио као свој проналазак. Он је, дакле, а не Тесла, повео спор са 

државом да му се исплаћују тантијеме на основу тог проналаска. У том спору, међутим, 

Врховни суд САД 1943. године, на основу патента бр.645 576, траженог 2. септембра 

1897. године и одобреног 20. марта 1900. године, одлучио је да је Никола Тесла прави 

проналазач радија. 

 

Отац радија, Никола Тесла је рекао: „Онога дана када се мој проналазак бежичних 

комуникација угради у ову цивилизацију, цела Земљина кугла преобразиће се у џиновски мозак. 

Тесла говори о „џиновском мозгу", а Маршал Меклуан, много година касније, о „глобалном 

селу". 

Иначе, како бележи Живомир Симовић, прва практична примена радио-телеграфије у 

свету у свету датира из 1899, а радио-телефоније од 1902. године. Из њих је поникла 

радиофонија. Први светски рат, укључујући и нарочите потребе комуницирања, наметнули су 

неопходност да се изуми, чему је допринео и наш велики Никола Тесла, видно усаврше, тако да 

су прве радио-станице успостављене 1919. године у Холандији и Немачкој, а затим у 

Француској (1922), Швајцарској, Белгији, Чехословачкој, Шпанији, Норвешкој и Финској 

(1923). Занимљиво је да је Радио Беч прорадио истог дана, 1. октобра 1924. године, када је Радио 

Београду већ било и званично одобрено да у етар одашиље музички и говорни програм. 

 

ЗНАЦИ И МОГУЋНОСТИ РАДИО ЈЕЗИКА 

 

Бројни креатори радио-програма различитих врста и профила стварали су, временом, 

специфичан језик радија којим се данас служе и који је препознатљив уву слушалаца: звучне 

најаве и шпице, џинглове (за означавање преласка на другу тему), музичке завесе (за означавање 

протока времена), мозаик звучних ефеката (киша, гром, коњски кас, кретање воза, писак 

локомтиве, писак бродске сирене итд.), дуплу експозицију (подвлачење музике или шумова и 

других звучних елемената испод говора, музике, итд.), снимање у различитим плановима. 

 



а) Џингл - кратак звучни сигнал којим се означава прелазак са једне теме на другу у 

оквиру исте драматуршке целине. На пример, ударац гонга приликом читања вести, 

музички инсерти итд. 

б) Звучна завеса - краћи музички инсерт, шум или звук којим се раздвајају две 

драматуршке целине, два чина, два програмска блока (литерарана или музичка завеса). 

ц) Миксовање - (дупла експозиција)- могућност да се помоћу два, три или више 

магнетофона мешају, „подвлаче" аудио записи. Манипулација: могућност да се аудио-

запис или директно радио-емитовање доживљава као догађај снимљен на неком другом 

месту и под другим околностима. На пример, стичемо утисак да смо на киши, на 

бојишту, у тунелу, у возу итд. 

д) Звучни ефекти - коришћење звучне архиве где се чувају звучни записи егземпларни за 

обележавање, на пример: воз у покрету, киша, трубљење брода, крици галебова, олуја, 

лет млазног авиона и слично. Манипулација: сваки од звучних ефеката може бити 

употребљен у циљу стварања илузије код слушаоца-реципијента који се онда осећа као 

да прати догадај којије снимљен на лицу места. 

е) Најаве (шпице) - за поједине радио-емисије намењене редовном емитовању или за 

поједине програмске блокове снимају се посебне најаве (шпице), и то : режирани музички 

и говорни садржаји којима се емисија најављује, прогамски блокови и слично. Шпице 

временом дијахронично постају лако и брзо препознатљив знак за идентификацију 

одговарајућег програма, али и радио-станице која тај програм емитује, на одговарајућим 

таласима - фреквенцијама. Манипулација: могућа је злоупотреба кад се неовлшсћено 

користе најаве-шпице од стране других радио станица. 

ф) Лајт-мотив - свака радио-драмска или радио-информативна структура може да буде 

извориште тонова, звукова, музике, шумова који, уколико се чешће понављају у оквиру 

исте радио-драмске целине, добијају друго, посредовано, метафоричко, поетско или 

метафизичко значење... Лајт-мотив у себи интегрише основно осећање неког од ликова у 

драми или основно значење драме у целини. На пример, у ТВ драми „Извињавамо се, 

много се извињавамо" музика из филма „Мост на реци Квај" и слично.  

г) Одстрањивање грешака - преснимавањем са траке на траку, исецањем сувишних 

речи, замуцкивања, пауза у говору и сличног, могуће је изменити или побољшати утисак 

код слушаоца. Манипулација: на исти начин могу се унети речи које говорник није 

изговорио, убацити замуцкивање оном који не замуцкује и слично. 
 

 

Коришћена литература: 

- Звук и музика у медијима, Михајло Л. Ђорђевић, Униврзитет Браћа Карић - Академија 

уметности - Београд, 2000. 

- Историја филмских теорија, Гвидо Аристарко, ФДУ Београд, 1974. 

 

(Коришћена је и литература на коју упућују ове књиге.) 
 

 

 

Из књиге  „Pars pro toto“ (Део за целину) групе аутора, Београд, 2001. 


