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ШТА ЈЕ ТЕЛЕВИЗИЈА? 

 

Већина приручника и уџбеника одредује телевизију
1
 као - епохално откриће двадесетог 

века. Исте и сличне књиге
2
 ретко дефмишу појам - телевизор

3
- па је, у свакодневној 

комуникацији међу људима, забуна око ових термина неподношљиво честа (готово колико и 

она око ТВ серије и ТВ епизоде, зар не?). 

(Можда баш зато, а можда и због тога што је телевизија, истовремено, по много чему 

слична медијима који су настали пре ње и по много чему различита од медија који су настали 

пре ње:) 

 

А сад нешто сасвим другачије!
4 

 

„Радио је брбљиви, покварени транзистор од кога не могу ни ока да склопим а главна 

команда је моја баба. Телевизор је нешто попут радија, али ту сам ја главна команда... отмем  

тати новине и читам шта има, па онда могу да дрндам телевизор"
5
 

                                                           
1 Телевизија (гр. tele на даљину, лат. visio вичење, гледање) "гледање у даљину"; физ. преношење (трансмисија) и 

достављање слика на даљину помоаеу електромагнетских таласа. 

 
2 Телевизија се, као појам, уопште не појављује у „Речнику психолошких и психоаналитичких појмова" или у 

„Педагошкој енциклопедији" (изворима из, редоследом позива, 1972. и 1989. године, при чему назив - телевизија 

- потиче из 1900, а први програм је емитован  још 1936. године) (!?!). 

 
3 Телевизор (гр. tele, лат. visor посматра) физ. телевизијски пријемник, апарат са екраном на којем се приказују 

пренесене слике, односно на којем се приказу-је телевизијски програм; при ему екран (фр. ecrari) подразумева 

део телевизора на коме се појављује слика, предњи део катодне цеви. 

 
4 „ And now for something completely different!" - уводна реченица коју је телевизија 60-их трошила до апсурда. 

Као таква, постаје заштитни знак за култну ТВ серију ..Monty Python's Flying Circus" („Летећи циркус Монтија 

Пајтона").  

 
5 Старчевић, П.: сви (и надаље цитирани) аутентични дечији одговори преузети из истраживања (необјављен 

дипломски рад из предмета масовне комуникације, одбрањен на Учитељском факултету у Београду), 

реализованог у периоду 1997-2000, на узорку од 2488 испитаника (ученика младих разреда основне школе) са 

територије СРЈ. 

 

Према извештају Светске здравствене организације (поводом 50-

годишњице, 1998), »данашња беба ће до 2025. године трепнути 415 

милона пута и исплакати 65 литара суза; засладиће се са 160 

килограма чоколаде; имаће сексуални однос 2580 пута са укупно пет 

љубавника (али, волеће само два пута), а љубиће се непрекидно два 

месеца; провести 2,5 године уз телефон; а - ГЛЕДАЋЕ ТЕЛЕВИЗИЈУ 

12  ГОДИНА!« 
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Телевизија, свакако, није „механички уређај преко кога сазнајемо шта се дешава у 

свету", управо зато што су радио и телевизија (тим хронолошким следом појављивања) први 

електронски - за разлику од штампаних медија и филма, који су механички - медији масовног 

комуницирања. Дакле, телевизија се може дефинисати као „гласило пренесено сликом", 

„сликовит преносилац", „слика у којој гледамо слике", „слика у којој има прича", као „најачи 

медиј: Информације сазнајемо путем гледања". То је „преносилац порука путем слике и 

гласа", односно, оно „одакле долазе таласи а кроз таласе долази програм". „ТВ су таласи које 

прима наша антена и она их преноси до наших телевизора у слику", а „ТВ помоћу антена 

скупља сигнали и ти сигнали се показују на екрану". 

У ствари, „телевизију су створили људи, кад се нешто деси да се прикаже", па је то, у 

суштини, „човек који нас обавештава, који нам нуди нешто на продају", „изношење стварних 

догадаја у јавност", „нешто у чему се налазе снимљени догадаји који су се догодили данас, 

јуче или некада давно, па нам она то пушта да ми видимо". „Телевизија је нешто што гледамо 

на екрану а то се нама не дешава. То је нешто преко чега сазнајемо шта се око нас дешава. То 

је нешто чиме ускраћујемо време и разонодимо се". Значи, телевизија је истовремено „забавни 

и обавештајни програм" - „телевизија је разонода и обавештајац"!!! То је, наравно, и „радно 

место где раде људи", а и „забава и кућни љубимац" („телевизија је програм на телевизору 

који ми гледамо у нашој кући или стану"). Само храбро, телевизија је, сасвим извесно „извор 

комуникација са целим светом", „то је оно што моји родитељи гледају, а после ми пробију 

уши критикујући како је штетно", (и, свеједно сви) „обожавамо телевизију, служи да се сви 

разоноде и забораве проблеме", баш зато што је то увек „превод догађаја". 

Да направимо разлику, телевизор је „један електронски апарат у коме чују речи и 

реченице а и види се слика", „коцка која сија", „екран који зрачи", „кутија струјом из које 

излази звук и даје слику". То је „једна справа у којој има доста жичица и на њему су многе 

телевизијске емисије", „коцка са екраном на коме по цео дан можеш да гледаш разне ствари: 

музику, рекламе, филмове и понеку будалаштину као што је Касандра'", „кутија као коцка, 

само дугуљаста и има једно дугме што се укључи, и има кабал и дугмади да се пребацива са 

програма на програм". Другим речима, телевизор је „коцкаста кутија која са једне стране има 

прозор са кога видиш шта се дешава у њој", заправо, „коцка са репом која говори са пуно 

страних језика и стално мења лице (фацу)". То је „електрични апарат на коме можемо да 

гледамо програм који је у моди", „оно што ми гледамо, и гледамо сами себе, а можемо да 

гледамо и цртаће и филмове". „На телевизији је нешто добро а када људи окрену на неку 

другу слику то квари очи па онда будеш слеп". 

Коначно, ево става: „Мислим да се не треба пуно заносити са Телевизијом јер те то 

пуно заноси и почињеш да машташш о свему". 

И ево аргументације за став:  

 

Човек се оженио телевизором
6
 

 

МЕЛБУРН - један Аустралијанац недавно се венчао са телевизором. Мич Хален (42) заклео се 

да ће 'волети, поштовати и штитити своју драгу', тј. кућни телевизор током венчања у 

његовом домн. Хален је једну бурму ставио на прст, а другу је положио на врх телевизора. 

'Мој телевизор пружио ми је пуно сати уживања који су протекли без икаквих свађа, нервозе 

или напетости. Зато је он мој најбољи избор', рекао је срећни младожења. 

 

Уместо одјаве: „Било би лепо да је телевизија живо биће и да га ми не употребљавамо 

на силу." (Јер) „Телевизија је испаравање комплимената." 

                                                           
6 "Блиц", Београд, децембра 2000. 
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МАЛО ИСТОРИЈЕ 

 

Прича о преношењу живих слика на даљину могла би почети чак у 1600. години, када 

је по први пут уведен израз „електрицитет". Предговор овој причи је трајао столећима и 

исписиван бројним теоријским радовима, истраживањима, експериментима и изумима. 

Посебно је драгоцен и допринос Николе Тесле, остварен његовим „открићима у области 

електронике, пре свега конструисањем стаклене цеви са вакуумом која светли без директног 

додира са извором електричне енергије"
7
. 

Заправо, почеци телевизије - као механичког средства -везују се за 1884, годину 

открића и коначног постављања основног принципа преноса слике на даљину: „сваки лик је 

могуће представити као скуп линија, а тај скуп линија као скуп тачака. Покрените тачку и 

слика мора да живи, тврдио је Нипков.
8
 Крштење је, заиста, обављено на самом отварању XX 

столећа (1900), мада је апсолутни врхунац овај изум доживео тек четврт века касније.
9
 Основе 

принципа електронског функционисања телевизије поставио је Борис Росинг (1907), а 

захваљујући даљим истраживањима и усавршавањима перформанси катодне цеви, телевизија 

коначно (1926)
10

 постаје електронски медиј масовне комуникације. Електронска телевизија се 

заснива на коришћењу катодних цеви за анализу и син-тезу слике. „Уопште узев, читав 

циклус функционисања техничког система телевизије може се приказати кроз четири основне 

фазе: (1) претварање оптичке слике и звука у одго-варајуће електронске сигнале (то су видео и 

аудио сигнали, односно сигнали слике и звука), (2) контрола, подешавање и селекција 

електронских сигнала слика и звука, (3) пренос сигнала слике и звука до пријемних уредаја, и 

(4) претварање електронских сигнала слике и звука у оптичку слику и звук.
11

 Међутим, тек 

десетак година након открића овог оптичко-електронског процеса, планета стиче сасвим нову 

визуру реалности. Једна за драгом, отварају се телевизијске станице у највећим урбаним 

центрима - Лондону (ББЦ
12

 - прва ТВ станица у свету, 1936), Лењинграду (1938), Њујорку 

(1939)... 

Појава телевизије у нас везује се за експерименте словеначког инжењера Коделија 

(1908), који је свој уређај -заснован на механичком систему - за пренос слике на даљину (до 

1933. године) патентирао у 12 земаља. Међутим, прва домаћа телевизијска слика није 

пренесена све до педесетих година XX века. Заправо, у време кад планета већ увелико прати 

редовно емитовање телевизијских програма, чак и програма у боји, 1956. године у Загребу је 

емитован први експериментални ТВ програм (дневник, документарни филм и забавни 

                                                           
7 Паул Нипков, видети детаљније: Радојковић, М., Цмобрња, С., Средства масовних комуникација, 

Агена/Стручна књига, Београд, 1995, стр. 40. 

 
8
 Поповић З., Основи телевизијске продукције, Факултет драмских уметности, Београд, 1990, стр. 43. 

9 Џон Леџ Берд (John Ledge Berd, 1925) остварио пренос слике лутке из поткровља у приземље исте зграде 

(William Tayton - први пренос слике људског бића); готово истовремено и независно (1923) американцу Џенкинсу 

(Јенкинс) полази за раком реализација сличног подухвата. 

 
10 Према: Радојковић, М., Црнобрња С., Средства масовних комуникација, Агена/Стмна књига, Београд, 1995, 

стр. 40: „Телевизија је своју електронску природу попримила тек 1926. године, када је американац Фило 

Фарнсворт усавршио катодну цев - основу електронске телевизије". Међутим, драги аутори наводе следеће: „Ако 

бисмо могли да кажемо да је Паул Нипков 'отац' механике телевизије, онда је Борис Росинг 'отац' електронске 

телевизије" (видети: Поповић, З., Основи телевизијске продукције, Факултет драмских уметности, Београд, 1990, 

стр. 43). „Ларусова енциклопедија" и загребака ,филмска енцик-лопедија" наводе Зворикина као родоначелника 

електронске телевизије, док се у ,Ј.ексикону јилмских и телевизијских појмова" не налази никакав податак ове 

врсте. 

 
11 Поповић, З., Основи телевизијске продукције, Факултет драмских уметности, Београд, 1990, стр. 3. 

 
12

 British Broadcasting Corporation 
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сегмент) на територији Југославије. Убрзо (1958) са емитовањем експерименталног, а одмах 

потом и редовног, програма отпочињу Телевизија Београд и Телевизија Љубљана. Исте 

године је, од ова прва три студија, основана југословенска телевизија (ЈРТ), која је 

реализовала заједнички програм. Осим заједничке програмске шеме, главни телевизијски 

центри су повремено размењивали своје програме, отварали нове мреже и полако се 

укључивали у размену са страним телевизијама. 

Савремени токови технологије и продукције условили су масовну појаву нових 

телевизијских станица, како у свету тако и код нас (па сада и насеља са око 100 000 

становника имају по 3-4 локалне телевизијске куће!). Захваљујући коришћењу сателита
13

 - у 

сврхе глобалног преноса телевизијских (радио, телефонских и других) информација и услуга - 

телевизија постаје «можда, најважнији проналазак који служи смањењу неравнотеже што 

постоји измеду распона човекових интереса и границе његових чула» (Рудолф Арнхеим)
14

. 

 

 

КАКО СЕ ИЗРАЖАВА ТЕЛЕВИЗИЈА? 

 

„ТВ сликом, као електронски образованом ликовном супстанцом, организују се шире и 

сложеније симболичке презентације, спектакл као порука преко које се размењују искуства и 

идеје стечене у људској пракси. (...) Из те предности ТВ медија над осталим сродним 

комуникативним техникама изведена је и најособенија специфичност ТВ спектакла, а то је да 

се његовим посредством успоставља директан однос измеду симболичке представе и 

примарне социјалне материје - емпиријског догађаја који је предмет телевизијске 

транскрипције.
15

 

 

Телевизија није позориште 
 

Слично филму, телевизија се од позоришта превасходно разликује по суштинском 

карактеру природе комуницирања - позориште не припада феномену масовних комуникација, 

из простог разлога што не укључује посредника (медиј), бивајући тако изворно чином 

непосредног комуницирања меду људима, са исходом другачије природе доживљаја, насталог 

у живом (двосмерном) сусрету са драмским делом. Такође, визуелна изражајна средства 

позоришта другачија су од сродних елемената језика (филма и) телевизје: позоришни призор 

се перципира увек из истог угла (фронтално), најчешће у средњем плану; при чему је 

(релативно статична) сценографија оквир за сваки мизансцен; одвија се у временско-

просторном континууму (поштујући јединство радње, места и времена - по принципу 

преузетом из грчке трагедије). Медији покретних слика, међутим, имају могућности 

коришћења: различитих углова (ракурса) и планова у слици, природног или вештачког 

осветљења, специфичних перформанси и кретања камере (перспектива, деформација реалног 

призора, приближавање и удаљавање објекта посматрања, вожња, панорама); осим 

позоришног и монтажно схваћеног и коришћење аутентичног простора; као и коришћење 

психолошког, драмског или реалног времена; монтаже; и спецфичних оквира глуме; камера је 

активни чинилац лика - што се истовремено и равноправно очитује и у транскрибовању 

                                                           
13 Вештаки електронски примопредајник који је са Земље лансиран у орбиту на висину од око 36000 км. (...) 

Први је лансиран 1965. године, а данас се у Земљиној орбити налази висе од стотину телекомуникационих 

сателита.. (...) Један овакав сателит може да има око тридесетак преносних канала, где сваки може да носи један 

ТВ сигнал или до 10000 телефонских линија." Видети детаљније: Лексикон фллмских и телевизијских појмова, 

Науна књига/Универзитет уметности, Београд, 1993., стр. 698-699.  
 
14 Исто, стр. 854. 

 
15

 Ђорђевић, Т., Теорија масовних комуникација, СИТЈ, Београд, 1989, стр. 191 
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израза, и геста, и шминке, и костима, стајлинга (styling) и имиџа (image) лика у целини, тј. 

функционалном уклапању у хармонију визуелног идентитета покретне слике. 

 

Телевизија није штампани медиј 

  

За разлику од књиге, новина/часописа и фотографије, телевизија селекцију статичних 

литерарних и визуелних (предложака/извора) садржаја увек ставља у функцију покретне 

слике. Испрва манифестована само као информативни медиј, телевизија, у примарним фазама 

свог развоја, прибегава класичним облицима новинског изражавања, готово дословно 

преписаним из штампаних медија (такав начин изражавања, измеду осталог, идентификује и 

тзв. „слајдовску" телевизију, која у прилог аргументовању веродостојности вербалног 

праћења догађаја ставља искључиво статичне слике - фотографије!). Хронолошки след развоја 

изражајних средстава, својствених само специфичностима телевизијског језика, води 

реализацији особености новог медија, који инсистира на директном правовременом 

укључивању масовног аудиторијума у одвијање (и просторно најудаљенијег) догађаја. 

Истовремено, телевизија етаблира потпуно другачију перцепцију различитих облика 

новинског изражавања, засновану управо на различитости елемената језика изражавања: 

 

а) Вест се за телевизијско емитовање одабира према истим критеријумима, као и за  

штампане медије. Стил, структура, обим и начин прикупљања информација 

условљавају медијске разлике у вестима, сходно захтевима чула којима се обавља 

рецепција поруке. Оно што спецификује обликовање вести за телевизију 

превасходно се односи на: структуру уводног пасуса, уз неопходну подршку 

визуелног материјала (слике), који треба да сведочи за сваки вербални (подвучен) 

исказ/садржај. Веродостојност извештавања у телевизији вреднује се фреквенцијом 

(аудио-визуелног) укључивања у реално збивање (догађаји, личности, призори...), 

поводом информације одабране за саопштавање јавности. Међутим, сликом се 

најлакше покривају сви елементи информације, које телевизија жели да ускрати 

свом аудиторијуму. С друге стране, монтирањем звучних коментара 

(водитеља/спикера) преко забележене слике догађаја, такође се остварује моћ медија 

у контроли доступности и протока информација.  

 

б) Коментар и у телевизији подразумева облик тумачења догађаја, али оног који је 

публици највећим делом презентован у слици. Најчешће се глас коментатора само 

чује (off), при чему треба доследно да прати визуелни материјал. Телевизија ретко 

предвиђа појављивање коментатора пред камером (обично само кратко на почетку 

или на крају емисије). Припрема и реализација овог облика изражавања у телевизији 

обухвата, пре свега, селекцију и монтажу визуелног материјала, па суштинска 

природа ТВ коментара (лични став), заправо, бива остварена већ и пре рада на 

тексту, који се (можда) накнадно подвлачи. 

 

в) Репортажа је таква телевизијска емисија која сликовито описује догађај, појаву 

или личност, на основу запажања репортера. Овде се, такоде, укључује критеријум 

селекције призора које ће камера бележити, у сврхе веродостојности извештавања, 

као и поступак монтаже. Документарна репортажа, осим бележења реалних 

призора, увек подразумева и лични став аутора, предочен у интервенцијама 

различитих врста, а у готово свим елементима језика изражавања телевизије 

(сценарио, слика, звук, време, простор, монтажа, режија). Захтев за таквом 

стилизацијом чини ову форму изражавања провокацијом за креативне телевизијске 

ауторе. 
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г) Интервју је разговор (ТВ) новинара са једним или више саговорника о (унапред 

најављеној) теми. Саговорници су најчешће јавне (важне, актуелне, спорне, 

атрактивне, сензационалне и сл.) личности. Баш као и у штампаним медијима, 

ексклузивност саговорника гарантује и новинару и аутору емисије, као и уреднику 

програма и телевизијској кући, додатну пажњу јавног мнења. Професионализам у 

овој области изражавања обавезује на пажљиво припремање питања, припремање 

студија или одабраног окружења које ће бити пријатељски амбијент за разговор, 

инструисање сниматеља о посебним захтевима саговорника итд. Импровизација је 

овде дозвољена само у ретким случајевима, али се дилетантизам не може правдати 

чак ни у програму уживо. Телевизијски интервју, заправо, увек треба да покаже 

спонтаност и аутентичност саговорника, јер једино тако масовном аудиторијуму 

сугерира уверљивост. Управо зато је, код снимања за накнадно емитовање 

интервјуа, пожељно максимално избегавање понављања. За разлику од ове форме 

изражавања у штампаним медијима, телевизијски интервју омогућује сасвим 

другачији сусрет, у коме и лични имиџ (у целини, тј. подразумевајући и елементе 

невербалне комуникације) одабране личности равноправно учествује у процесима 

тумачења значења, као и формирања односа публике према (вербалној) 

формулацији одговора на постављена питања. 

 

 

Телевизија није филм 

  

„Основа телевизијске слике почива на њеном разлагању у огроман број електронских тачака 

различите светлосне јачине, која зависи од примљених електричних импулса. Захваљујући 

персистентности утисака на рожњачи, брзина којом се врши ово разлагање омогућава 

гледаоцу да добије утисак континуиране покретне слике."
16

 „Филмска слика је одраз - 

рефлексија светла, а телевиз ијска исијавање - емисија светла."
17

 Филм је изражавање 

покретном сликом, телевизија је изражавање живом сликом. Филм не познаје облике 

изражавања попут контакт-програма и директног преноса. Телевизија је најдоследнија својој 

суштинској природи, управо у реализацији програма уживо. Информативна функција филма 

дословно је различита од исте функције телевизије - телевизија у те сврхе чак користи особене 

елементе језика изражавања (врста садржаја условљава официјелни карактер медија; праћење 

догађаја са лица места сугерира илузију реализма и интимности; интервенцијом на стварност, 

применом особених изражајних средстава, телевизија ствара илузију драме, чинећи догадај 

динамичнијим, драматичнијим и узбудљивијим но што он то заправо јесте). Коначно, филм је 

колективно сновиђење, у биоскоп одлазимо јер не знамо шта вреба из мрака, то ишчекујемо и 

препуштамо се великим звездама са великог платна, јер оне чине да лагодно испољимо све 

своје емоције (бар привремено), па зато трају надвремено. Телевизија припада идентитету 

приватности породичног окружења, она долази у наш дом да би нам приказала оно што 

желимо да чујемо и видимо, томе се надамо и ми одређујемо критеријуме за идентификацију 

и популарност телевизијских идола - они су нама на располагању, трају само онолико дуго 

колико су често у програму и заувек нестају оног тренутка кад су „скинути" са програма. С 

друге стране, иако преузима готово сва изражајна средства филма - телевизија их не 

преписује, већ користи прилагођена својим особеностима, како технолошке, тако и естетске 

природе (и телевизијски филм је само посебна форма ТВ изражавања, различито се ствара, 

                                                           
16

 Нова енциклопедија (у бојиф, Вук Караџић/Лароуссе, Београд, 1978, стр. 1716-1717. 
17 Радојковић, М., Црнобрња, С., Средства масовних комуникација, Агена/Стручна књига, Београд, 1995, стр. 84. 
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изражава и комуницира и разликује се од филма емитованог на телевизији). Међутим, 

телевизија, због специфичности свог језика, временски уоквирује емисије, па - поред кратких 

(форми које преузима из филма - у трајању од 15-30 минута) - познаје и другачије форме 

изражавања: минијатурне (као што су џингл и спот - у трајању од пар секунди до пар минута), 

тзв. целовечерње (60-120 минута), маратонске (читав дан, читава ноћ, током целог викенда); 

као и серије и серијале (сачињене од само пар до пар стотина епизода). 

 

Вежба: Одреди планове и углове (ракурсе) ма сличицама за ускршња јаја 

 

 
 

 

Телевизија није радио  
 

Радио нема слику, а аудитивна димензија електронске покретне телевизијске слике 

само је сродна свом радијском претходнику („звучни део телевизијског програма реализује се 

исто као радио програм и емитује по принципима радио преноса"
18

). Радио и телевизија су, 

дефинитивно, сродни по начину емитовања и пријема програма (електронски медији масовног 

комуницирања). Међутим, феномен присуства је овде проширен - радио се слуша и 

(релативно) удаљеним статусом физичког присуства (у домету чула слуха) у односу на 

пријемник, телевизија се гледа - физичко присуство пријемнику се апсолутно подразумева. 

Исто тако, док радио звуком предочава и слику, телевизија креативно користи звук како би 

                                                           
18 Поповић, З., Основи телевизијске продукције, Факултет драмских уметности, Београд, 1990, стр. 23.  
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допунила постојећу слику. Преузимање неких форми из специфично радијског израза - 

превасходно контакт програма и директног преноса - телевизија је учинила „контактнијим" и 

„директнијим", захваљујући покретној слици и њој функционалног звука. Превазилажење 

језика радија, заправо, у телевизији никад није достигнуто, већ само преиначено у елементе 

новог другачијег језика изражавања, који илузију присуства и учествовања своди у аудио-

визуелну раван. Програмски концепт радија и телевизије се, управо, у том контексту, 

најдрастичније и разликују. 

 

Телевизија има свој особени израз 

  

Оно што је чини потпуно аутентичним медијем јесте својеврсно саучесништво 

остварено визуелизацијом директног преноса неког догађаја, која, по Умберту Еку (Umberto 

Ecco), представља увек „интерпретацију (избор слике који се емитује) и тражење довршене 

целине (осмишљавање). (...) Поред директног преноса, у типично телевизијско стваралаштво 

спадају ТВ драме, ТВ серије, ТВ серијали, ТВ контакт програми, видео спотови, ТВ рекламе, 

разне емисије документарног и образовног карактера и сл.. У свима њима највише до изражаја 

долази уски простор у којем се човек налази и његово лице, које је сасвим примерено формату 

ТВ екрана, што омогућава присан контакт са гледаоцем, јер глумца идентификује са ликом 

који тумачи."
19

 

 

 

Директан ТВ пренос је телевизијски програм уживо, који најнепосредније ствара 

илузију присуства реалном призору. Само наизглед, веристичко праћење догадаја, у 

директном ТВ преносу, подлеже свим правилима телевизијског језика изражавања - режија и 

монтажа су неизбежни део креативне интервенције: брижљиво одабирање углова и планова 

слике (постављањем - једнц или више (!!!)- камера на баш одабрана места са којих сц призор 

бцлежи на баш одабрани начин); монтажним поступком условљен редослед и ритам објављи-

вања призора; подвлачење (off) коментара, унапред припремљеног за различите варијанте 

тока/исхода догадаја -по формули отвореног дела; убацивање рекламних сегмената у 

најдраматичније тренутке одвијања акције итд.. Медутим, чак и они чланови масовне публике 

који су апсолутно свесни да им се нуди измењена слика стварности, имају доживљај 

саучесништ-ва у догађају. Да ствар буде још уверљивија, директан ТВ пренос увек може оно 

што људима, по природи ствари, није могуће: за разлику од (броја, места и положаја, као и 

кретан-ја) камере, човек - при личном (из публике) реалном присуству призору - увек прати 

догађај само са једног истог места, без могућности сагледавања из других (разиичитих) 

углова, као и детаља акције, који у потпуности може да (а најчешће и) измени ток и исход 

читавог догађаја. Насушна потреба гледалишта за динамичношћу (до формата драматичности) 

призора, одабраног за праћење, изворно бива задовољена управо наведеним интервенцијама у 

реализацији директног ТВ преноса. 

ТВ драма је врста драмског дела уобличена и наменски прилагођена језику телевизије. 

Испрва (30-их) је најчешће изводена уживо, све до појаве магнетоскопа, кад прераста у 

посебан облик телевизијског изражавања. Мада се и данас у реализацији ове форме често 

користи филмска техника, телевизијска драма доследно задржава особености електронског 

медија. Намењена приказивању на малом екрану, ТВ драму превасходно карактеришу: 

сценарио заснован на прецизним дијалозима (којима се често подређује слика); фреквентна 

употреба крупног плана и детаља; монтажа се односи на компоновање сегмената које доноси 

једна или више камера, које неретко излазе из ТВ студија у аутентичне просторе; као и 

креативна (накнадна) обрада звука. 

                                                           
19 Лексикон филмских и телевизијских појинова, Научна књига/Универзитет умет-ности, Београд, стр. 258. 
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ТВ серија је врста телевизијске емисије која се креира и емитује у више наставака, 

односно играни телевизијски програм у више епизода које (свака за себе) представљају 

заокружене целинц. Континуитет се остварује кроз главне ликове у заједничком тематском 

кругу. Ова форма је настала на америчкој телевизији 50-их година, као последица кризе 

биоскопа, али је толико брзо побудила огромно интересовање публике, да интензивно живи и 

данас. Испрва су се аутори најчешће опредељивали за вестерн (western) и криминалистички 

жанр, да би временом тематске опције телевизијских серија уоквиривале атрактивне 

професије (ексклузивне приче из живота лекара, адвоката, филмских магната, детектива, 

модних креатора, манекена, индустријалаца, тајних агената, полицајаца итд.). Најава за 

емитовање ТВ серије посебно се пажљиво припрема у форми пилот-епизоде (грађене по 

принципима агресивног дизајна, тј. продуженог рекламног спота) којом се проверавају 

потенцијална интересовања циљне групе, од кога (накнадно) зависи и број снимљених / 

емитованих епизода. 

ТВ серијал је форма телевизијског изражавања која, такође, подразумева принцип ,,у 

наставцима", при чему свака епизода представља само сегмент прице, (одјавном шпицом 

претходне) прекинут у најдраматичнијем тренутку (како би се, од саме најавне шпице, са 

нестрпљењем очекивала и пратила наредна епизода). Континуитет се овде, дакле, гради по 

формули suspense (напетости око ишчекивања наставка акције, исхода и сл.). У телевизијске 

серијалц спадају и тзв. сапунице
20

 и ТВ новеле.
21

 

Контакт програм у телевизији је врста програма уживо, али специфично оног који - 

било путем тцлефонског контакта или директним укључивањем ТВ камере са другог места -

подразумева укључивање гледалаца у програм. За разлику од исте форме изражавања у 

радијској продукцији, овде се комуникација са (одређеним / одабраним) гледаоцима (који се 

укључују у програм) одвија и визуелном презентацијом спонтаних аутентичних реакција у 

студију (номинално - окружењу у којем се одвија разговор о одабраној тцми, поводом 

кога/које и настаје контакт споља). Форма контакт програма у телевизији дозвољава 

приказивање ранијц снимљених (аудио-визуелних материјала / записа) прилога, који се 

стављају у функцију провоцирања расправе око одабране теме. 

Видео спот је кратка (3-8 минута) форма музичког или рекламног карактера, 

реализована филмском или телевизијском технологијом, намењена у сврхе (комерцијалне) 

јавне (најчешће ТВ) презентације. Основне каракатеристике израза своде се на: специфичну 

драматургију, динамичну монтажу кратких кадрова, фреквентну употребу крупних планова и  

детаља, особено коришћење звука и музике, накнадну обраду слике и звука (компјутерском 

графиком и анимацијом), у циљу формулисања специфичног визуелног рукописа, заснованог 

на агресивној сугестији ритма блица и шока. Први појавни облици ове форме телевизијског 

изражавања имали су озбиљне естетске претензије, међутим, хиперпродукција у овом 

простору све чешће доводи до примене шаблона, својеврсног маниризма и кич-креација, чак и 

у високобуџетној продукцији. 

 

 

                                                           
20 Исто, стр. 698: Сапунска опера (лат. opera). „Послеподневна филмска или ТВ серија која је по свом садржају, 

највећим делом, сентиментална, мелодрамска, романтична. Најчешће се одвија између ликова унутар једне 

породице. Сваки лик има своју љубавну или трагину причу, које постају веома компликоване у току одвијања  

догађаја из дана у дан, или из недеље у недељу. Оригинални термин настао у радију, где су овакве програме 

углавном финансирали произвођачи тоалетних сапуна и детерџената. У току емитовања сапунске опере долази 

до чешћих прекида рекламним порукама спонзора". 

 
21

 Исто, стр. 510: „Аутентичан облик сапунских опера које се стварају на бразилској телевизији. (...) За разлику 

од америчких сапунских опера, које се могу развијати бесконачно (док постоји интересовање гледалаца), 

бразилска новела увек подразумева 'причу с почетком, средином и крајем'. По правилу се завршава хепиендом 

(happy end). Епизода траје 45 минута и емитује се сваког дана, од понедељка до петка. Дужина новеле варира од 

неколико месеци до неколико година. (...) За децу се снимају новеле које одговарају њиховом узрасту." 
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КАКО КОМУНИЦИРА ТЕЛЕВИЗИЈА? 

 

Телевизија је, по дефиницији, глобална институција која постаје део породичног круга 

по вољи њених чланова. Телевизор се купује као део обавезног намештаја, неопходног за 

свакодневни живот. Готово сва истраживања указују на чињеницу да нема породице која 

никад или ретко гледа телевизију. Сваки дан почиње сусретом с малим екраном (да би се 

знало шта има ново у свету, у рату, у граду, у галерији, у биоскопу, у кретању ветрова и 

облака...), преподневни сати оних који остају у кући најчешће се своде на нове (или 

продужене) контакте са ТВ садржајима (забаве, едукације или убијања досаде ради), 

поподневни сати предвиђени за одмор, готово наменски се резервишу за ТВ (информације, 

забава), да би, наравно, вече обавезно било посвећено телевизији (подразумева се присуство 

малог екрана и ако долазе рођаци или пријатељи, и ако дете треба да спава, и ако нису 

завршени сви послови за сутра - све то може, а и много је боље, уз телевизију). Слоган 

модерног доба би се могао формулисати као „ТВ је уљез у дом, зато што је човек добровољни 

уљез у екран." У тако зачараном кругу, готово је немогуће одредити редослед ствари - да ли је 

ТВ заводљиви гост у дому или човек позива свог (ТВ) госта довољно често да се он толико 

одомаћио да је стекао (отео!) исконске привилегије одлучивања о много чему. Телевизија, 

свакако, одлучује о (не)слободном времену човека, намеће му систем вредности и уоквирује 

његов поглед на свет. Телевизија постаје глобални критеријум за категорије културе, укуса, 

мишљења - дух савременог човека се de facto структуира по стандардима које инструише 

телевизија. 

Доминантни психолошки процес комуникације са малим екраном (поред 

модификованих облика идентификације и пројекције,
22

 као основних процеса у комуникацији 

с филмом) своди се на феномен интимизације
23

 - ТВ лица улазе у породицу са јединим циљем  

да им она и остане обавезни круг. Оног часа кад породица одабере нека друг(ачиј)а иица, по 

телевизију најпакленијим изумом даљинског управљача - дакако, свешћу о могућности 

селекције програма, садржаја, лица - телевизија бива прогнана из свог циљног и јединог 

могућег скровишта у коме је, заправо, скривала све своје тајне и јавне намере, остварујући 

тако своју егзистенцију. Са аспекта публике, поменути процес (интимизације) се неминовно 

обнавља. Суштинска природа овог медија - мали формат екрана, фреквенција појављивања 

одабраних лица, „на велика врата" улазак јавности у мали топли дом - структуира доживљај 

обавештености, присуства и учешћа (чак и у приватности „недодирљивих" из свих простора 

уметности, науке, политике, забаве). Илузија супериорности над „малим јунацима, који нама 

долазе на поклоњење", без остатка се реализује свешћу о томе да сами бирамо оквире своје 

обавештености, присуства и учешћа. При том смо (до статистичке занемарљивости) ретко 

свесни игре на коју добровољно пристајемо, а све да бисмо задовољили фундаменталну 

потребу телевизије на продужени процес комуницирања. Без обзира на све, публика и даље 

увек бира ону телевизију која јој нуди само и све што она жели да види и чује. Исходи се 

своде на формирање нових критеријума за конкуренцију у глобалном поимању реалности, 

који се, готово безболно, прописују кроз телевизију. У том контексту, телевизија је сасвим 

безбедна уз слоган: „Тражили сте, гледајте!" 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Видети детаљније у одељку о филму. 

 
23 (лат. intimus) унутрашњи, скривени садржај душевног живота појединца; скривена мисао, жеља; скривен, 

затворен начин живљења, пријатна средина, топла атмосфера. 
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КАКО СЕ (ЗЛО)УПОТРЕБЉАВА ТЕЛЕВИЗИЈА? 

 

Бежични пренос слике и звука на даљину ставља се у различите функције: 

информативну, едукативну и дистрактивну (при чему се простори намене готово увек 

медусобно прожимају или, бар донекле, преклапају). У контексту телевизије, наведене 

функције одредују и врсте програма. 

Информативна функција телевизије остварује се у информативном програму 

(дневне информативне емисије „Наслови", „Вести", „Дневник" и сл; специјализоване емисије 

-документарне, фељтонске, (ауто)биографске, путописне, као и директни преноси политичких 

догадаја и манифестација; емисије спортског програма - новости, репортаже, као и директни 

преноси спортских догадаја); али и у образовном; културно-уметничком, економско-

пропагандном (рекламе, огласи, ТВ кампање), као и програму за децу. Специфичан облик 

остваривања информативне функције телевизије јесте и употреба телетекста - визуелни 

приказ текста или графичких цртежа, који нуди најразноврсније информације (вести, 

извештаје са актуелних - политичких, културних, уметничких, спортских - манифестација, 

берзи, метеоролошких станица, сервиса намењених путовањи-ма, позоришних и биоскопских 

репертоара итд.). 

Едукативна функција телевизије превасходно се огледа кроз образовни програм 

(школски програм, емисије намен-јене учењу језика, образовању одраслих, као и 

документарни и научно-популарни филмови/серије), али и кроз програм за децу  (ТВ драме за 

децу, филмови и серијски филмови за децу, квизови намењени деци итд.), културно-

уметнички и економско-пропагандни програм. 
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Дистрактивна функција телевизије понуђена је кроз културно-уметнички и забавни 

програм (ТВ драме; преноси и адаптације позоришних / музичких представа / концерата, 

манифестација; играни, ТВ, серијски и кратки анимирани фдмови; хумор и сатира; музичке 

емисије (класична, озбиљна, сценска, филмска, забавна, народна, фолк, етно, рок, поп, техно 

итд. музика); али и кроз програм за децу и економско-пропагандни програм. 

 

Злоупотреба телевизије манифестује се различито - у економској, политичкој 

области, као и у педагошкој и у области слободног времена: 

 

а) Реклама се, све више и чешће и лагодније, смешта у све облике изражавања телевизије. 

ТВ реклама се превасходно заснива на заводљивости. Страст којом зрачи комплетан 

дизајн слике и звука, неодољиво се ставља у функцију формирања потребе  

(потенцијалних конзумената) за поседовањем понуђених производа. Пратећи принципе 

и правила структуирања видео спота, ТВ реклама треба да буде тако опојна  да изазива 

пажњу при сваком (и по-ко-зна-који-пут) обновљеном појављивању. Реторика 

рекламног спота (визуелно / графички стилизована у форму) тзв. слогана, најчешће 

рачуна на слабости овисника пред малим екраном. У сродном маниру се креира и 

осебена форма ТВ рекламе, која се односи на најављивање и праћење великих обећања 

кроз наградне игре. 
 

б) Пропаганда у језику изражавања телевизије налази своја најчешћа упоришта у 

емисијама информативног карактера, као и у посебним блоковима пропагандног ТВ  

програма: моћне политичке групе користе телевизију као најмоћније средство 

убеђивања у сопствену политичку опцију и из ње изведене циљеве. Врло често се 

сликом, потписом (назнаком) под сликом или преко слике, баш као и праћењеним /  

подвученим) коментаром сугерира искривљено значење, прикрива истина и инструише 

жељено мишљење. Тенденциозно одабирање места на које се поставља 
 

ц) камера, угла и плана бележења призора, начина на који се монтира селектовани 

материјал, у телевизији се, висе него лагодно, може употребити, превасходно, у сврхе 

формирања жељене слике о одређеним догађајима или личностима. Формулисање и 

визуелни идентитет слогана за ову врсту кампање има најбоље ефекте код аудио-

визуелног кодирања универзалних или духовитих значења. Саучесништво – као  

елемент својствен суштинској природи медија телевизије - у овом контексту се никад  

не помиње! 
 

д) Индоктринација се, на ТВ начин, најефикасније реализује кроз школски програм, као и 

емисије намењене било каквој врсти едукације. У прилог уверљивости одређених 

података, овде се придодаје и жива слика, чиме је проширена аргументација у одбрану 

веродостојности. Готово да више и не постоји ништа осим онога што је било на 

телевизији. 
 

е) Индустрија забаве и сна  кроз видео спотове, ТВ серије и серијале, филмове, различите 

емисије које се баве темама око филма, телевизије, музике, моде... најагресивније 

користи телевизију. „Телевизијски програм задовољава искључиво укус и захтеве 

необразованог гледалишта.“
24

 У прилог томе се могу ставити и бизарни подаци 

истраживања
25 

који указују на чињеницу да ТВ деца масовно знају колико је коштала  

                                                           
24 Петрић, В. у: Лазић, Р., Естетика ТВреиије, РТС ТВ Београд, Београд, 1997, стр. 179. 

 
25 Словић, Ј.: резултати истраживања из необјављеног дипломског рада, одбрањеног на предмету масовне 

комуникације, Учитељског факултета у Београду. 
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продукција филма Титаник, док за добитнике Нобелове награде за претходну годину, у 

било којој области, наводе Силвестера Сталонеа и Светлану Ражнатовић! Телевизија, до 

перфекције, израђује све облике забаве, уводећи тзв. разонодни карактер чак и у 

свакодневне вести, док сензационализам и спектакуларност уводи као основне 

критеријуме у продукцији забаве и сна. Глобална расправа о насиљу на телевизији 

најчешће се своди на разматрање утицаја (подстицања) на агресивно понашање, при 

чему се, систематски намерно, игноришу разлике измеду ТВ презентације реалног и 

фиктивног насиља (а поготово теорије визуелних медија, по којима стилизација 

фиктивног насиља може бити доведена до естетског објекта). Из потпуно истог пејсажа  

је и чињеница да се теоретичари, усредсређени на ову врсту проблема, готово никад не  

осврћу на феномен духовног насиља, које се, пре свега, очитује у форсирању 

етаблираног гламура (glamour) ТВ лица. Ореол естраде се, кроз телевизију, наметљиво и 

најмасовније, предочова као најбољи пут до остварења снова. Телевизија је „успешном 

мушкарцу прво дала у раку продужено споловило у облику оружја.  Промовисала је 

насилника. (...) Нова жена треба само да изгледа! Што већа уста, што веће... Скупљајте, 

родитељи, паре да оперишете кћерке на време, како бисте их боље продали. Телевизија 

томе служи! Између осталог. И оно, Џеј, ништа школа, ништа вредности, обогати се 

брзо... Телевизија је, у торн смислу, идеалан медиј за тотално  пропирање мозга. Није 

ствар у жневнику', него у ставовима - тако се праве генерације.“
26

 
 

 

 

ЕСТЕТИКА ТЕЛЕВИЗИЈЕ 

 

„Телевизијско искуство је од самих почетака сугерисало један низ теоретских 

рефлексија, тако да оно човека наводи, као што се то дешава у свим случајевима, да неопрезно 

говори о телевизијској естетици."
27

 То, буквално, значи да се изузетно ретко узима у обзир 

чињеница да директан ТВ пренос догађаја из простора уметности (концерта, позоришне пред-

ставе, отварања ретроспективе сликара итд.) не мора a priori бити (а најчешће то и није) 

уметничко дело! „Са естетичког становишта, сасвим је безначајно да ли ће Мона Лизу видети 

стотине хиљада посетилаца или ће је прикривати мрак у неком подруму. (...) Идеја о Мона 

Лизи у подруму има метафоричко значење: она указује на вредности које постоје, без обзира 

како ће их одређена средина или социјална групација прихватити и протумачити. Није то 

никакав идеализам, него одвајање уметничког остварења од социјалних, економских, 

политичких, религиозних и других историјских категорија".
28

 Другим речима, естетика 

(поготово, а овде посебно - телевизије) не формулише одреднице своје суштине у сфери 

политичког и социолошког окружења, баш као ни у оквиру тематске опције (социологија 

уметности врло често, чак и ненамемо, има тенденцију да правда продукцију 

псеудовредности, у најразличитијим областима људског изражавања). Телевизија је један од 

најсложенијих кодова у простору масовног комуницирања - кодирањем порука у слику и звук 

- креирају се специфични значењски и естетски слојеви. Они суштински одређују контекст 

својих сопствених ограничења: контекст утицаја, као и контекст хијерархије захтева (ТВ куће, 

глобалне програмске шеме, врсте програма, форми изражавања, идентификација особености 

ауторског стила). 

                                                           
26 Бобић-Мојсиловић, М,   цитирано из неауторизованог текста са гостујућег предавања на Учитељском 

факултету у Београду, 10.3.2000. 

 
27 Еко, У., Отворено дело, Веселин Маслеша, Сарајево, 1965, стр. 166. 

 
28 Петрић, В., у: Лазић, Р., Естетика ТВ режије, РТС ТВ Београд, Београд, 1997, стр. 177. 
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Дакле, ,,телевизија је уметност онда када својим сопственим синтетичким језиком 

открива или ствара светове који могу бити доживљени управо само онда када постоје у 

телевизијском медију."
29

 При том се, као основни критеријум, наводе уметнички потенцијали 

аутора: сценарија, музике, сценографије, костимографије, кореографије, фотографије, 

монтаже, режије - сходно кастингу (casting) ауторског дела производне екипе, као 

специфични начини стилизовања, у сврхе креирања естетског квалитета у домену 

телевизијског израза, при чему сврсисходност овде нема никаквог додира са 

„заинтересованим лепим" (Кант), тј. комерцијалним исходом, као циљношћу продукције. 

У сваком случају, основно правило игре у разумевању, тумачењу и вредновању 

изражавања телевизије јесте: ТВ је жива слика, а не прича! Сви захтеви нарације - код 

креативне интервенције ауторског приступа телевизији, као медију изражавања - реализују се 

кроз неконвенционалне визуелне структуре, у којима реторика слике има своје специфичне 

путеве структуирања. У ствари, комерцијална природа телевизије - чак и у комерцијалним 

секцијама програма (реклама, пропаганда) - препознаје надмоћност естетског приступа 

садржају. 

Коначно, већина новијих истраживања указује на чињеницу да човеку (сензибилитета 

духа времена) од малена постаје све мање важно да ли је високо рангиран по критеријумима 

постигнутог успеха, управо на рачун постигнућа у апсолвирању појмова, феномена и детаља 

које промовише телевизија. За заосталости у правцу естетског васпитања, најлакше је осудити 

телевизију, јер се то готово идеално правда кич-садржајима и кич-презентацијама, које 

телевизија фреквентно и агресивно намеће. Вулгарно поједностављивање проблема, при том, 

губи из вида, само једну чињеницу - прво је морао настати кич човек, да би индустрија свести 

имала разлога да се (на њему) гради и развија!!! 

 

Уместо одјаве: По мишљењу проф. Владимира Петрића, ,,у будућности ће вероватно 

доћи до естетичке жамал-гамације филма, телевизије и видео изражавања. Из такве 

жамалгамације произићи ће један нови медиј, који ће поседовати најбоље изражајне 

могућности које пружају све три технологије."
30 

 

 

 

Препоручујемо да прелистате: 

 

• Из области - Феномен, појава и развој телевизије: Поповић Зоран, Основи телевизијске 

продукције, Факултет драмских уметности, Београд, 1990. 

• Из области - Како комуницира телевизија?: Бурдије Пјер, Нарцисово огледало, Цлио, 

Београд, 2000. 

• Из области - (Зло)Употреба телевизије: Тодоровић Неда, Дух деведесетих, БМГ, Београд, 

1996. 

• Из области - Језик изражавања и естетика телевизије: Лазић Радослав, Естетика ТВ режије, 

РТС ТВ Београд, Београд, 1997. 

 

Из књиге  Pars pro toto (Део за целину), Београд, 2001. 

                                                           
29 Црнобрња, С., у: Лазић, Р., Естетика ТВ режије, РТС ТВ Београд, Београд, 1997, стр. 510. 

 
30 Петрић, В, у: Лазић, Р., Естетика ТВ режије, РТС ТВ Београд, Београд, 1997, стр. 180. ("... основни (естетички) 

проблем телевизије је умањен екран и недовољна фотографска резолуција ТВ слике. Недавно је, међутим, 

постигнуто огромно повећање електронских (линеарних) импулса (чак до 3000) на ТВ екрану, чиме су оптичка 

оштрина и колористички тоналитет ТВ слике изједначени са најбољом кинематографском сликом,") 

 


