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MORPHOLOGICAL STATUS OF EIGHT-YEAR-OLD GIRLS 

OF VARYING DEGREES OF NUTRITIONAL STATUS 

Marija, M. Đorđević
1
 and Bojan, J. Mitrović

2
 

Abstract. Nutritional status of children is one of the most important 

indicators of health, mental and physical capabilities and potential for normal and 

healthy growth and development. The aim of this study was to determine 

differences in morphological characteristics in eight-year-old girls with varying 

degrees of nutritional status. The research was conducted on a sample of 91 second 

grade students of elementary schools in Niš, aged 8.06 (± 0.02). Based on the BMI, 

three sub-samples were formed (normal weight, overweight and obese subjects). 

Morphological status was determined by measuring the parameters of longitudinal, 

transversal and circular dimensionality, body weight and subcutaneous fatty tissue. 

Differences in morphological variables were determined by using 

MANOVA/ANOVA and LSD Post Hoc test. The results indicate that, in regards to 

the BMI, there are significant differences in morphological characteristics in eight-

year-old girls. The highest values were observed in obese, then overweight, while 

the value for at least had a normal weight girls. 

Key words: differences, elementary school, girls, morphological 

characteristic, girls, nutritional status. 

INTRODUCTION 

The term morphological characteristics of anthropological status implies a 

system of basic anthropometric latent dimensions (Malacko, 1991). Identification 

of the latent dimensions in this area was achieved by applying factorial 

mathematical and statistical methods, through which we managed to isolate 

anthropometrical factors, that belong to a series of manifest variables 

(anthropometric measures that can be directly measured) defined as latent 
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morphological dimensions. By using factorial approach in morphological area, 

we identified four main factors which have provided initial information on the 

structure of morphological dimensions, as well as on some of the hierarchical 

relationships within that structure. Morphological structure is consisted of 

longitudinal skeletal  dimenzionality, transversal skeletal dimensionality, weight 

and body volume and subcutaneous fatty tissue. Relative to the age and sex, these 

factors are sometimes connected as to form two general factors: skeletal 

dimensions (longitudinal and transversal) and body voluminosity (body volume 

and subcutaneous fatty tissue). Information about the structure of morphological 

status is very important in terms of their transformation (growth and 

development). Morphological characteristics are mainly influenced by genetic 

and environmental factors. Endogenous influence is not the same in all 

morphological dimensions. Congenital coefficient for the inherent skeletal 

dimensionality is .98, body volume .90, and .50 for fatty tissue. 

Prepubescent age is a very sensitive developmental period. The attention 

of scientific community is being focused on the physical characteristics of 

children, pointing out to a worrying prevalence of overweight and obese children. 

In children and adolescents obesity is defined as increase in body weight above 

referent values for a given age, sex, and height (Peco-Antić, 2009). The 

occurrence of obesity during childhood and adolescence increases the possibility 

of obesity in adulthood. It was found that obesity in girls in 30%, and among boys 

in 10% of cases occurs later in adulthood (Goran, 2001).  

Nutritional status of children is one of the most important indicators of 

health, psychophysical capabilities and the potential for normal and healthy 

growth and development (Lobstein, Baur, & Uauy, 2004). Any significant 

deviation from the optimal weight in children raises the risk for the emergence 

and development of many nоn infectious diseases during their lifetime. 

The aim of this study was to determine differences in morphological 

characteristics in eight-year-old girls of different nutritional status. 

METHODS 

The sample of participants 

The research was conducted on a sample of 91 second grade students of 

elementary schools in Niš, aged 8.06 (± 0.02). All the subjects were healthy on the 

testing day and had written consents from their parents and the school principal. 

Measuring and testing took place in school facilities during the physical education class. 

After measuring body height and body weight and calculating the BMI, three 

sub-samples were formed, according to children's BMI in consistency with the work 

of Cole, Bellizzi, Flegal, & Dietz (2000). The first sub-sample consisted of 53 normal 

weight subjects with an average BMI of 16.00 (± 1.69). The second sub-sample 

consisted of 29 overweight subjects with an average BMI of 19.40 (± 0.66).The third 

sub-sample consisted of 9 obese subjects with an average BMI of 24.37 (± 1.62). 
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Measuring instruments 

Morphological status is determined by measuring the parameters of: 

longitudinal dimensionality (body height, arm length, leg length), transversal 

dimensionality (shoulder width, hip width, pelvic width), circular dimensionality and 

body weight (thorax volume, upper armvolume, thigh volume, calf volume) and 

subcutaneous fatty tissue (triceps skin folds, sub-scapular skin folds, abdominal skin 

folds, thigh skin folds, medial calf skin folds). The measuring technique for the 

morphological characteristics followed the guidelines of the methodology 

recommended by the International Biological Program (Weiner & Lourie, 1969). 

The statistical analysis 

For all the measuring parameters, meanarithmetic values and standard deviations 

were calculated. Differences between the groups in morphological and motor variables 

were determined by using MANOVA/ANOVA and LSD Post Hoc test. The results 

were analyzed with the Statistical Package for the Social Science (SPSS) version 18.0. 

Results 

Table 1 shows basic parameters of descriptive statistics of morphological 

variables in normal weight, overweight and of obese subjects. 

Table 1. Basic descriptive statistical parameters 

 Normal weight Owerweight Obese 

 Mean SD Mean SD Meаn SD 

Body height 133.12 6.80 133.93 5.57 141.19 4.87 

Leg length  74.29 4.49 73.85 4.54 79.82 3.67 

Arm length 55.83 3.32 56.09 3.36 59.94 2.61 

Shoulder width  28.77 2.02 29.67 1.53 32.20 1.31 

Pelvic width  20.60 1.40 21.86 1.26 25.54 3.08 

Hip width  22.25 1.39 23.77 1.49 26.03 1.41 

Body weight  28.50 4.60 34.87 3.38 48.67 5.10 

Thorax volume  61.10 7.05 66.99 3.75 78.53 5.06 

Upper arm volume  18.62 1.97 20.87 1.41 24.60 1.56 

Thigh volume 37.74 4.18 41.81 3.66 48.78 2.63 

Calf volume  26.94 2.23 28.91 1.79 33.60 0.97 

Triceps skin fold 11.32 3.97 14.86 3.42 20.40 3.48 

Sub-scapular skin fold 8.25 5.69 12.51 3.87 16.73 5.59 

Abdominal skin fold  10.73 6.90 15.63 4.64 23.51 6.05 

Thigh skin fold  14.09 4.76 19.19 5.04 23.16 7.35 

Medial calf skin fold  12.66 3.88 16.14 3.18 19.64 4.22 

Legend: Mean – mean value; SD – standard deviation 
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Based on these results, it can be concluded that, in comparison to normal 

and overweight, obese subjects have the highest values in all morphological 

variables. 

Table 2 shows multivariate and univariate analysis of variance in 

morphological variables between normal weight, overweight and obese subjects. 

By analysing the results (Table 2) it can be concluded that in the area of 

morphological abilities, on the multivariate level, there is a statistically significant 

intergroup difference (.00). The results of univariate analysis of variance (Table 

2) indicate that intergroup differences are statistically significant in all the 

variables of morphological characteristics at a significance level of .01. 

 

Table 2. Multivariate and univariate analysis of variance in morphological 

characteristics between the groups of different nutritional status 

    F      Sig. 

Body height 6.41 .003** 

Leg length  6.75 .002** 

Arm length 6.16 .003** 

Shoulder width  14.11 .000** 

Pelvic width  38.41 .000** 

Hip width  31.60 .000** 

Body weight  90.95 .000** 

Thorax volume  35.43 .000** 

Upper arm volume  49.76 .000** 

Thigh volume 34.85 .000** 

Calf volume  44.76 .000** 

Triceps skin fold 25.84 .000** 

Sub-scapular skin fold 13.72 .000** 

Abdominal skin fold  18.80 .000** 

Thigh skin fold  17.35 .000** 

Medial calf skin fold  18.05 .000** 

Wilk's = 0.122     F = 8.48     р = .000** 

Legend: Wilk's – Тest Wilk's lambdas; F –Рао's F approximation; p (Sig.) 

–significance level; statistical significance ** р < .01, * р <.05 
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Table 3. Intergroup differences in morphological characteristics 

 GROUPS 
Mean 

Diff. 
Sig. 

Body height 

normal weight overweight   -.81594       .575 

normal weight obese -8.07379 .001** 

overweight obese -7.25785 .003** 

Leg length 

normal weight overweight .44418       .666 

normal weight obese -5.52977 .001** 

overweight obese -5.97395 .001** 

Arm length 

normal weight overweight -.25224 .740 

normal weight obese -4.11048 .001** 

overweight obese -3.85824 .003** 

Shoulder width  

normal weight overweight -.89915 .035* 

normal weight obese -3.43019 .000** 

overweight obese -2.53103 .000** 

Pelvic width 

normal weight overweight -1.25830 .001** 

normal weight obese -4.94067 .000** 

overweight obese -3.68238 .000** 

Hip width 

normal weight overweight -1.51080 .000** 

normal weight obese -3.77862 .000** 

overweight obese -2.26782 .000** 

Body weight 

normal weight overweight -6.37241 .000** 

normal weight obese -20.1666 .000** 

overweight obese -13.7942 .000** 

Thorax volume 

normal weight overweight -5.89499 .000** 

normal weight obese -17.4352 .000** 

overweight obese -11.5402 .000** 

Upper arm volume 

normal weight overweight -2.24444 .000** 

normal weight obese -5.97547 .000** 

overweight obese -3.73103 .000** 

Thigh volume 

normal weight overweight -4.07450 .000** 

normal weight obese -11.0419 .000** 

overweight obese -6.96743 .000** 

Calf volume 

normal weight overweight -1.97794 .000** 

normal weight obese -6.66415 .000** 

overweight obese -4.68621 .000** 

Triceps skin fold 

normal weight overweight -3.53064 .000** 

normal weight obese -9.07547 .000** 

overweight obese -5.54483 .000** 

Sub-scapular skin fold 

normal weight overweight -4.26096 .001** 

normal weight obese -8.48050 .000** 

overweight obese -4.21954 .035* 

Abdominal skin fold 

normal weight overweight -4.90618 .001** 

normal weight obese -12.7828 .000** 

overweight obese -7.87663 .001** 

Thigh skin fold 

normal weight overweight -5.09909 .000** 

normal weight obese -9.06499 .000** 

overweight obese -3.96590 .046* 

Medial calf skin fold  

normal weight overweight -3.48133 .000** 

normal weight obese -6.98784 .000** 

overweight obese -3.50651 .015* 

Legend: Sig. – significance level; Mean Diff. – differences in 

mean values between the groups; statistical significance of 

differences ** р < .01, * р < .05 
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Table 3 shows Intergroup differences (LSD Post Hoc test) in 

morphological characteristics. The results indicate that groups of normal weight, 

overweight and obese subjects have significant differences in almost all 

morphological characteristics. Statistically significant difference wasn't detected 

only between normal and overweight subjects in measures of longitudinal 

dimensionality. Based of differences in mean values between the groups we can 

conclude that obese subjects had the highest results in parameters of 

morphological characteristics, followed by overweight, while the normal weight 

subjects had the lowest results. 

DISCUSSION 

Normal pediatric nutrition is an important factor in their proper, 

harmonious growth and development. On the other hand, we are witnessing that 

the modern way of life, both in developed and developing countries, has led to an 

altered lifestyle. A large number of studies indicate that lack of physical activity 

and irregular (overly) nutrition are the main causes of the development of a 

positive trend of obesity worldwide, at the level of all age groups (Burke, 2006; 

Lobstein et al., 2004; Roberts, Lucas, & Hirsch, 2000; Lustig, 2006). Also, 

obesity carries with it the risk of developing a number of non-infectious diseases 

such as cardiovascular disease, type 2 diabetes, and many others. The mere fact 

that obese children have a greater prevalence of staying obese and in the adult age 

(Biro & Wien, 2010; Bukara-Radujković & Zdravković, 2009), enough talk about 

the importance of the problem itself  

The results obtained in this study indicate that there are significant 

differences in morphological characteristics between normal weight, overweight 

and obese girls. The highest results were recorded in obese, followed by 

overweight, while normal weight girls had the lowest results. The highest 

difference was observed in body weight and voluminosity, as well as in 

subcutaneous fat tissue. Differences found in morphological characteristics in the 

eight-year-old girls with different levels of the nutrition are consistent, in an 

direct or indirect manner, with the previous research (Tokmakidis, Kasambalis, & 

Christodoulos, 2006; Deforche et al., 2003; Grund et al., 2000; Wells et al., 2006; 

Đorđević & Kostić, 2015). It is expected that, compared to normal weight, 

overweight and obese girls due to the increased body mass and greater 

development of fat tissue, will have significantly higher results and transversal 

dimensionalities of skeleton (especially in the pelvic and hip area). 

Obesity in children and adolescents leads to various health problems. In 

addition to health disorders, in these children there is a stagnation in motor 

development, a decrease in the level of functional abilities, the appearance of 

muscular insufficiency, which is the cause of numerous bodily deformities (Bala, 

2007; Graf et al., 2004a, 2004б; De Sá Pinto, De Barros Holanda, Radu, Villares, 

& Lima, 2006). In addition to somatic consequences of obesity, complex 

psychological and social aspects should not be neglected. An unfavorable picture 
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of the appearance of one's own body, a lower level of self-confidence, and social 

isolation that deepens psychological problems, induce the introduction of larger 

amounts of food to alleviate the sense of discomfort, which closes the vicious 

circle (Hillman, Huang, & Dorn, 2008; Tiggemann, 2005). 

Regular and properly dosed physical activity is one of the important 

factors for the healthy physical and mental development of children (Dencker & 

Andersen, 2008; Ortega, Ruiz, Castillo, & Sjöström, 2008).When it comes to 

children, in the last decades there has been a significant decline in physical 

activity (Ogden, Flegal, Carrol, & Johnson, 2002; Troiano, 2002). Instead of 

playing and sports, kids spend more and more time watching television or with 

computers. Troiano (2002) suggests that there is a direct correlation between an 

increase in obesity and an average daily time spent watching television. 

CONCLUSION 

Preventing obesity in children is of great importance, since created habits 

in this period of life are usually retained later throughout adulthood (Guo, Roche, 

Chumlee, Gardner, & Siervogel, 1994; Zametkin, Zoon, Klein, & Munson, 2004). 

Differences in morphological characteristics may provide some guidelines for the 

implementation of obesity prevention programs aimed at school population. The 

fact that spontaneous physical activity of children going to school significantly 

reduces compared to the activity of children from the period they start to learn 

how to walk until preschool period, requires involvement of health services, 

families, schools and other individuals in order to encourage healthy lifestyles 

and create positive habits related to physical activity. During the realization of the 

physical education program, teachers should apply specific procedures in dealing 

with obese children, so that these programs could have appropriate positive 

effects. Regular aerobic activity reduces body weight, improves the activity of 

cardiovascular and respiratory system and increases the level of individual motor 

abilities, which is why it is necessary for school, parents, health workers and 

teachers of physical education to react accordingly. 

Acknowledgement 

In this study we used results obtained in doctorate dissertation by 

Đorđević, М. (2015). Trend of changes in morpho-motoric status of girls varying 

degrees of nutritional status. Unpublished doctorate dissertation, Niš: Faculty of 

sport and physical education. 

REFERENCES 

Bala, G. (2007). Morfološke karakteristike predškolske dece. U: G. Bala 

(Ur.), Antropološke karakteristike i sposobnosti predškolske dece. Novi Sad: 

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.33-66. 



8 
Biro, F.M., & Wien, M. (2010). Childhood obesity and adult 

morbidities. The American Journal of Clinical Nutrition, 91(5), 1499-1505. 

doi:10.3945/ajcn.2010.28701B 

Bukara-Radujković, G., & Zdravković, D. (2009). Physical activity as an 

important determinant in developing childhood obesity. Medicinski pregled, 62(3-

4), 107-113. doi:10.2298/MPNS0904107B 

Burke, V. (2006). Obesity in childhood and cardiovascular risk. Clin. Exp. 

Pharmacol. Physiol., 33(9), 831-837. pmid:16922816. doi:10.1111/j.1440-

1681.2006.04449.x 

Cole, T.J., Bellizzi, M.C., Flegal, K.M., & Dietz, W.H. (2000). 

Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: 

International survey. BMJ, 320(7244), 1240-1243. pmid:10797032. 

doi:10.1136/bmj.320.7244.1240 

De Sá Pinto, A.L., De Barros Holanda, P.M., Radu, A.S., Villares, S.M., & 

Lima, F.R. (2006). Musculoskeletal findings in obese children. Journal of 

Paediatrics and Child Health, 42(6), 341-344. doi:10.1111/j.1440-

1754.2006.00869.x 

Deforche, B., Lefevre, J., De, B.I., Hills, A.P., Duquet, W., & Bouckaert, 

J. (2003). Physical fitness and physical activity in obese and nonobese Flemish 

youth. Obes. Res., 11(3), 434-441. pmid:12634442. doi:10.1038/oby.2003.59 

Dencker, M., & Andersen, L.B. (2008). Health-related aspects of 

objectively measured daily physical activity in children. Clin Physiol Funct 

Imaging, 28(3), 133-144. pmid:18241209. doi:10.1111/j.1475-

097X.2008.00788.x 

Đorđević, M.M., & Kostić, R.M. (2015). Morfološke karakteristike i 

stepen uhranjenosti kod sedmogodišnjih devojčica. Sinteze - časopis za 

pedagoške nauke , književnost i kulturu, 4(8), 77-87. doi:10.5937/sinteze0-9903 

Goran, M.I. (2001). Metabolic precursors and effects of obesity in 

children: A decade of progress, 1990-1999. Am. J. Clin. Nutr., 73(2), 158-171. 

pmid:11157310 

Graf, C., Koch, B., Dordel, S., Schindler-Marlow, S., Icks, A., Schüller, 

A., . . . Predel, H.G. (2004). Physical activity, leisure habits and obesity in first-

grade children. European Journal of Cardiovascular Prevention & 

Rehabilitation, 11(4), 284-290. doi:10.1097/01.hjr.0000129740.30593.18 

Graf, C., Koch, B., Kretschmann-Kandel, E., Falkowski, G., Christ, H., 

Coburger, S., . . . Dordel, S. (2004). Correlation between BMI, leisure habits and 

motor abilities in childhood (CHILT-project). International Journal Of 

Obesity, 28(1), 22-26. doi:10.1038/sj.ijo.0802428 

Grund, A., Dilba, B., Forberger, K., Krause, H., Siewers, M., Rieckert, H., 

& Müller, M.J. (2000). Relationships between physical activity, physical fitness, 

muscle strength and nutritional state in 5- to 11-year-old children. Eur. J. Appl. 

Physiol., 82(5-6), 425-438. pmid:10985597. doi:10.1007/s004210000197 



9 
Guo, S.S., Roche, A.F., Chumlea, W.C., Gardner, J.D., & Siervogel, R.M. 

(1994). The predictive value of childhood body mass index values for overweight 

at age 35 y. Am. J. Clin. Nutr., 59(4), 810-819. pmid:8147324 

Hillman, J.B., Huang, B., & Dorn, L.D. (2008). The Association of 

Anxiety and Depressive Symptoms with Obesity Among Adolescent Females: 

Looking Beyond Body Mass Index. Journal of Adolescent Health, 42(2), 42-43. 

doi:10.1016/j.jadohealth.2007.11.111 

Lobstein, T., Baur, L., & Uauy, R. (2004). Obesity in children and young 

people: A crisis in public health. Obesity Reviews, 5, 4-85. doi:10.1111/j.1467-

789X.2004.00133.x 

Lustig, R.H. (2006). Childhood obesity: Behavioral aberration or 

biochemical drive? Reinterpreting the First Law of Thermodynamics. Nature 

Clinical Practice Endocrinology & Metabolism, 2(8), 447-458. 

doi:10.1038/ncpendmet0220 

Malacko, J. (1991). Osnove sportskog treninga : Kibernetički pristup. 

Novi Sad: FTN. 

Ogden, C.L., Flegal, K.M., Carroll, M.D., & Johnson, C.L. (2002). 

Prevalence and trends in overweight among US children and adolescents, 1999-

2000. JAMA, 288(14), 1728-1732. pmid:12365956. 

doi:10.1001/jama.288.14.1728 

Ortega, F.B., Ruiz, J.R., Castillo, M.J., & Sjöström, M. (2007). Physical 

fitness in childhood and adolescence: A powerful marker of health. International 

Journal of Obesity, 32(1), 1-11. doi:10.1038/sj.ijo.0803774 

Peco-Antić, A. (2009). Hypertension in Obese Children and 

Adolescents. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 137(1-2), 91-97. 

doi:10.2298/SARH0902091P 

Roberts, S.B., Lucas, A., & Hirsch, J. (2000). Low energy expenditure as a 

contributor to infant obesity. Am. J. Clin. Nutr., 71(1), 154-155. pmid:10617962 

Tiggemann, M. (2005). Body dissatisfaction and adolescent self-esteem: 

Prospective findings. Body Image, 2(2), 129-135. 

doi:10.1016/j.bodyim.2005.03.006 

Tokmakidis, S.P., Kasambalis, A., & Christodoulos, A.D. (2006). Fitness 

levels of Greek primary schoolchildren in relationship to overweight and 

obesity. Eur. J. Pediatr., 165(12), 867-874. pmid:16775723. doi:10.1007/s00431-

006-0176-2 

Troiano, R.P. (2002). Physical inactivity among young people. N. Engl. J. 

Med., 347(10), 706-707. pmid:12213940. doi:10.1056/NEJMp020085 

Weiner, J.S., & Lourie, J.A. (1969). Human Biology: A Guide to Field 

Methods. Oxford: International Biological Programme by Blackwell Scientific. 

Wells, J.C.K., Fewtrell, M.S., Williams, J.E., Haroun, D., Lawson, M.S., 

& Cole, T.J. (2006). Body composition in normal weight, overweight and obese 



10 
children: Matched case–control analyses of total and regional tissue masses, and 

body composition trends in relation to relative weight. International Journal of 

Obesity, 30(10), 1506-1513. doi:10.1038/sj.ijo.0803402 

Zametkin, A.J., Zoon, C.K., Klein, H.W., & Munson, S. (2004). 

Psychiatric Aspects of Child and Adolescent Obesity: A Review of the Past 10 

Years. Journal of the American Academy of Child & Adolescent 

Psychiatry, 43(2), 134-150. doi:10.1097/00004583-200402000-00008 

МОРФОЛОШКИ СТАТУС ОСМОГОДИШЊИХ ДЕВОЈЧИЦА 

РАЗЛИЧИТОГ СТЕПЕНА УХРАЊЕНОСТИ  

Марија, М. Ђорђевић
1 
и Бојан Ј. Митровић

2
 

Сажетак. Степен ухрањености деце један је од важнијих 

показатеља њиховог здравља, психофизичких могућности и потенцијалa за 

нормалан и здрав раст и развој. Циљ студије био је да се утврде разлике у 

морфолошким карактеристикама код осмогодишњих девојчица различитог 

степена ухрањености. Истраживање је спроведено на узорку од 91 

девојчице другог разреда основних школа града Ниша, просечне године 

старости 8.06 (± 0.02). На основу BMI, формирана су три субузорка 

(нормално ухрањене, прекомерно ухрањене и гојазне испитанице). 

Морфолошки статус утврђен је мерењем параметара лонгитудиналне, 

трансверзалне и циркуларне димензионалности, масе тела и поткожног 

масног ткива. Разлике у морфолошким карактеристикама утврђене су 

МАNOVА/ANOVА-oм и LSD Post Hoc тестом. Резултати студије указују да 

у односу на степен ухрањености постоји значајна разлика у морфолошком 

статусу код осмогодишњих девојчица. Највеће вредности забележене су код 

гојазних, затим прекомерно ухрањених, док су најмање вредности имале 

нормално ухрањене испитанице.  

Кључне речи: разлике, основна школа, девојчице, морфолошке 

карактеристике, степен ухрањености. 
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УВОД 

Под морфолошким карактеристикама антрополошког статуса човека 

најчеће се подразумева систем основних антропометријских латентних 

димензија (Malacko, 1991). Идентификација латентних димензија у овом 
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простору, добијена је применом факторских математичко-статистичких 

поступака, помоћу којих су изоловани антропометријски фактори, а који су 

из серије манифестних варијабли (антропометријске мере које се могу 

директно мерити) дефинисани као латентне морфолошке димензије. 

Факторским приступом, у морфолошком простору, идентификована су 

четири основна фактора, који су дали почетне информације о структури 

морфолошких димензија, као и о неким хијерархијским односима у тој 

структури. Морфолошку структуру човека чини лонгитудинална 

димензионалнпост скелета, трансверзална димензионалност скелета, маса и 

волумен тела и поткожно масно ткиво. У односу на узраст и пол ови 

фактори се понекад повезују тако да формирају два генерална фактора: 

димензионалност скелета (лонгитудинална и трансверзална) и 

волуминозност тела (волумен тела и поткожно масно ткиво). Информације о 

структури морфолошког статуса веома су битне са аспекта њихове 

трансформације (раст и развој). Морфолошке карактеристике претежно су 

под утицајем генетских фактора и фактора околине. Ендогени утицај није 

исти за све морфолошке димензије. Коефицијент урођености за 

димензионалност скелета износи .98, волуминозност тела .90, а за масно 

ткиво .50.  

Млађи школски узраст представља веома сензитивно развојно доба. 

Велика пажња научне јавности усмерена је на телесни статус деце, 

указујући на забрињавајућу преваленцију прекомерно ухрањене и гојазне 

деце. Код деце и адолесцената гојазност се дефинише као повећање телесне 

масе изнад референтних вредности за одређени узраст, пол и телесну 

висину, чији је резултат повећање количине масти у организму (Peco-Antić, 

2009). Појава гојазности током детињства и адолесценције повећава 

могућност за гојазност особе и у одраслом добу. Утврђено је да се гојазност 

код девојчица у 30%, a код дечака у 10% случајева јавља и касније у зрелом 

добу (Goran, 2001). 

Ухрањеност деце један је од важних показатеља њиховог здравља, 

психофизичких могућности и потенцијала за нормалан и здрав раст и развој 

(Lobstein, Baur, & Uauy, 2004). Свако веће одступање од оптималне телесне 

масе код деце повећава ризик за појаву и развој многих незарасних болести 

током живота. 

Циљ истраживања био је да се утврде разлике у морфолошким 

карактеристикама код осмогодишњих девојчица различитог степена 

ухрањености. 

МЕТОД 

Узорак испитаника 

Истраживање је спроведено на узорку од 91 девојчице, ученице 

другог разреда основних школа града Ниша. Просечна старост испитаница 
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била је 8.06 (± 0.02). Све испитанице на дан тестирања биле су здраве и 

имале су писану сагласност родитеља и директора школе за учествовању у 

истраживању. Мерења су спроведена у школама за време наставе физичког 

васпитања. 

Након мерења телесне висине и масе тела и израчунавања вредности 

BMI (Cole, Bellizzi, Flegal, & Dietz, 2000), формирана су три субузорка. 

Први субузорак чинило је 53 нормално ухрањених девојчица, са просечним 

вредностима BMI 16.00 (± 1.69). Други субузорак чинило је 29 прекомерно 

ухрањених девојчица, са просечним вредностима BMI 19.40 (± 0.66). Трећи 

субузорак чинило је 9 гојазних девојчица, са просечним вредностима BMI 

24.37 (± 1.62). 

Мерни инструменти 

Морфолошки статус утврђен је мерењем параметара: лонгитудиналне 

димензионалности (телесна висина, дужина руке, дужина ноге), 

трансверзалне димензионалности (ширина рамена, ширина кукова, ширина 

карлице), циркуларне димензионалности и масе тела (средњи обим груди, 

обим надлакта, обим бутине, обим потколенице) и поткожног масног ткива 

(кожни набор надлакта, кожни набор леђа, кожни набор трбуха, кожни 

набор бутине, кожни набор потколенице). 

За мерење морфолошких карактеристика примењени су 

стандардизовани мерни инструменти по методи коју препоручује 

Интернационални биолошки програм (International Biological Programme) 

(Weiner & Lourie, 1969). 

Методе обраде података 

За све мерене параметре израчуната је средња вредност и стандардна 

девијација. Разлике између група у морфолошким карактеристикама 

утврђене су применом мултиваријентне и униваријантне анализе варијансе 

(МАNOVА/ANOVА). Разлике поређењем група утврђене су LSD Post Hoc 

тестом. За обраду и анализу сирових података коришћен је статистички 

пакет Statistical Package for the Social Science (SPSS), верзија 18.0. 

РЕЗУЛТАТИ 

На Табели 1 приказани су основни параметри дескриптивне 

статистике морфолошких варијабли нормално ухрањених, прекомерно 

ухрањених и гојазних испитаница. 
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Табела 1. Основни параметри дескриптивне статистике 
 Нормално 

ухрањене 

Прекомерно 

ухрањене 

Гојазне 

 Mean SD Mean SD Meаn SD 

Телесна висина 133.12 6.80 133.93 5.57 141.19 4.87 

Дужина ноге 74.29 4.49 73.85 4.54 79.82 3.67 

Дужина руке 55.83 3.32 56.09 3.36 59.94 2.61 

Ширина рамена 28.77 2.02 29.67 1.53 32.20 1.31 

Ширина карлице 20.60 1.40 21.86 1.26 25.54 3.08 

Ширина кукова 22.25 1.39 23.77 1.49 26.03 1.41 

Телесна маса 28.50 4.60 34.87 3.38 48.67 5.10 

Об. грудног коша 61.10 7.05 66.99 3.75 78.53 5.06 

Об. надлакта 18.62 1.97 20.87 1.41 24.60 1.56 

Об. бутине 37.74 4.18 41.81 3.66 48.78 2.63 

Об. потколенице 26.94 2.23 28.91 1.79 33.60 0.97 

КН надлакта 11.32 3.97 14.86 3.42 20.40 3.48 

КН леђа 8.25 5.69 12.51 3.87 16.73 5.59 

КН трбуха 10.73 6.90 15.63 4.64 23.51 6.05 

КН бутине 14.09 4.76 19.19 5.04 23.16 7.35 

КН потколенице 12.66 3.88 16.14 3.18 19.64 4.22 

Легенда: Mean - средња вредност; SD - стандардна девијација; КН - 

кожни набор;Об.- Обим 

На основу добијених резултата може се констатовати да, у односу на 

нормално и прекомерно ухрањене, гојазне испитанице имају највеће 

вредности у свим морфолошким варијаблима.  

На Табели 2 приказане су мултиваријантна и униваријантна анализа 

варијансе у морфолошким варијаблама између нормално ухрањених, 

прекомерно ухрањених и гојазних испитаница. Анализом резултата (Табела 

2) може се констатовати да у морфолошком простору, на мултиваријантном 

нивоу, постоји статистички значајна међугрупна разлика (.00). Резултати 

униваријантне анализе варијансе (Табела 2) указују да су међугрупне 

разлике статистички значајне у свим варијаблама морфолошких 

карактеристика на нивоу значајности од .01. 
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Табела 2. Мултиваријантна и униваријантна анализа варијансе 

у морфолошким карактеристикама испитаница различитог 

степена ухрањености 

    F      Sig. 

Телесна висина 6.41 .003** 

Дужина ноге 6.75 .002** 

Дужина руке 6.16 .003** 

Ширина рамена 14.11 .000** 

Ширина карлице 38.41 .000** 

Ширина кукова 31.60 .000** 

Телесна маса 90.95 .000** 

Обим грудног коша 35.43 .000** 

Обим надлакта 49.76 .000** 

Обим бутине 34.85 .000** 

Обим потколенице 44.76 .000** 

Кожни набор надлакта 25.84 .000** 

Кожни набор леђа 13.72 .000** 

Кожни набор трбуха 18.80 .000** 

Кожни набор бутине 17.35 .000** 

Кожни набор потколенице 18.05 .000** 

Wilk's = 0.122     F = 8.48     р = .000** 

Легенда:Wilk's - Тест Wilksove ламбде; F - Раова F апроксимација; p 

(Sig.) - ниво значајности; статистичка значајност разлика ** 

р < .01 

Међугрупне разлике (LSD Post Hоc тест) у морфолошким 

карактеристикама приказане су на Табели 3.  

Добијени резултати указују да се групе нормално ухрањених, 

прекомерно ухрањених и гојазних испитаница статистички значајно 

разликују у скоро свим морфолошким карактеристикама. Статистички 

значајна разлика није забележена једино између нормално и прекомерно 

ухрањених испитаница у мерама лонгитудиналне димензионалности. На 

основу разлика средњих вредности између група може се констатовати да 

су гојазне испитанице имале највеће вредности у свим параметрима 

морфолошких карактеристика, затим следе прекомерно ухрањене, док су 

нормално ухрањене испитанице имале најмање вредности. 
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Табела 3. Међугрупне разлике у морфолошким 

карактеристикама 

 ГРУПЕ Mean Diff. Sig. 

Телесна 

висина 

нормално прекомерно   -.81594       .575 

нормално гојазне -8.07379 .001** 

прекомерно гојазне -7.25785 .003** 

Дужина  

ноге 

нормално прекомерно .44418       .666 

нормално гојазне -5.52977 .001** 

прекомерно гојазне -5.97395 .001** 

Дужина  

руке 

нормално прекомерно -.25224 .740 

нормално гојазне -4.11048 .001** 

прекомерно гојазне -3.85824 .003** 

Ширина рамена 

нормално прекомерно -.89915 .035* 

нормално гојазне -3.43019 .000** 

прекомерно гојазне -2.53103 .000** 

Ширина карлице 

нормално прекомерно -1.25830 .001** 

нормално гојазне -4.94067 .000** 

прекомерно гојазне -3.68238 .000** 

Ширина  

кукова 

нормално прекомерно -1.51080 .000** 

нормално гојазне -3.77862 .000** 

прекомерно гојазне -2.26782 .000** 

Телесна 

маса 

нормално прекомерно -6.37241 .000** 

нормално гојазне -20.1666 .000** 

прекомерно гојазне -13.7942 .000** 

Обим  

грудног коша 

нормално прекомерно -5.89499 .000** 

нормално гојазне -17.4352 .000** 

прекомерно гојазне -11.5402 .000** 

Обим  

надлакта 

нормално прекомерно -2.24444 .000** 

нормално гојазне -5.97547 .000** 

прекомерно гојазне -3.73103 .000** 

Обим 

бутине 

нормално прекомерно -4.07450 .000** 

нормално гојазне -11.0419 .000** 

прекомерно гојазне -6.96743 .000** 

Обим 

потколенице 

нормално прекомерно -1.97794 .000** 

нормално гојазне -6.66415 .000** 

прекомерно гојазне -4.68621 .000** 

КН надлакта 

нормално прекомерно -3.53064 .000** 

нормално гојазне -9.07547 .000** 

прекомерно гојазне -5.54483 .000** 

КН леђа 

нормално прекомерно -4.26096 .001** 

нормално гојазне -8.48050 .000** 

прекомерно гојазне -4.21954 .035* 

КН трбуха 

нормално прекомерно -4.90618 .001** 

нормално гојазне -12.7828 .000** 

прекомерно гојазне -7.87663 .001** 

КН бутине 

нормално прекомерно -5.09909 .000** 

нормално гојазне -9.06499 .000** 

прекомерно гојазне -3.96590 .046* 

КН потколенице 

нормално прекомерно -3.48133 .000** 

нормално гојазне -6.98784 .000** 

прекомерно гојазне -3.50651 .015* 

Легенда: Sig. - ниво значајности; Mean Diff. - разлика у 

средњим вредностима између група; статистичка 

значајност разлика ** р < .01, * р < .05. 
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ДИСКУСИЈА 

Нормална ухрањеност деце представља битан фактор њиховог 

правилног, хармоничког раста и развоја. Са друге стране, сведоци смо да је 

савремени начин живота, како у развијеним тако и у земљама у развоју, 

довео до измењеног стила живљења. Велики број студија указује да су 

хипокинезија и неправилна (преобилна) исхрана основни узрочници развоја 

позитивног тренда гојазности широм света, и то на нивоу свих узрасних 

популација (Burke, 2006; Lobstein и остали, 2004; Lustig, 2006; Roberts, 

Lucas, & Hirsch, 2000). Такође, гојазност са собом носи ризик за развој 

бројних неинфективних обољења као што су кардиоваскуларне болести, 

дијабетес тип 2 и многе друге. Сама чињеница да гојазна деца имају већу 

преваленцију да остану гојазна и у одраслом добу (Biro & Wien, 2010; 

Bukara-Radujković & Zdravković, 2009) довољно говори о важности самог 

проблема. 

Резултати нашег истраживања потврђују значајне разлике у 

морфолошком статусу између девојчица различитог степена ухрањености.  

Највеће вредности имале су гојазне, затим следе прекомерно ухрањене док 

су нормално ухрањене имале најмање вредности. Највећа разлика била је 

забележена у маси и волуминозности тела, као и у поткожном масном 

ткиву. Утврђене разлике у морфолошким карактеристикама код 

осмогодишњих девојчица различитог степена ухрањености у сагласности су 

са досадашњим истраживањима (Deforche и остали, 2003; Đorđević & Kostić, 

2015; Grund и остали, 2000; Tokmakidis, Kasambalis, & Christodoulos, 2006; 

Wells и остали, 2006). Очекивано је да ће, у односу на нормално ухрањене, 

прекомерно ухрањене и гојазне испитанице услед увећане масе тела и веће 

развијености адипозног ткива имати значајно веће вредности и 

трансверзалне димензионалности скелета (посебно у пределу карлице и 

кукова). 

Гојазност код деце и адолесцената доводи до различитих 

здравствених проблема. Поред здравствених сметњи, код ове деце долази до 

застоја у моторичком развоју, опадања нивоа функционалних способности, 

јављања мишићне инсуфијенције која је узрок бројних телесних деформитет 

(Bala, 2007; De Sá Pinto, De Barros Holanda, Radu, Villares, & Lima, 2006; C. 

Graf и остали, 2004; Christine Graf и остали, 2004). Поред соматских 

последица гојазности, не треба занемарити комплексне психолошке и 

социјалне аспекте. Неповољна слика о изгледу сопственог тела, нижи ниво 

самопоуздања, као и социјална изолација која продубљује психолошке 

проблеме,  индукују уношење већих количина хране како би се ублажио 

осећај непријатности, чиме се затвара зачаран круг (Hillman, Huang, & Dorn, 

2008; Tiggemann, 2005). 

Редовна и правилно дозирана физичка активност један је од битних 

фактора за здрав физички и ментални развој деце (Dencker & Andersen, 

2008; Ortega, Ruiz, Castillo, & Sjöström, 2007). Када су деца у питању, 
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последњих деценија дошло је до знатног опадања нивоа физичке активности 

(Ogden, Flegal, Carroll, & Johnson, 2002; Troiano, 2002). Уместо у игри и 

спорту деца све више времена проводе гледајући телевизију или уз 

компјутер. Troiano (2002) указује да постоји директна повезаност између 

повећања гојазности и просечног дневног времена проведеног гледањем 

телевизије. 

ЗАКЉУЧАК 

Превентива и едукација деце од посебне је важности с обзиром на то 

да се створене навике у овом периоду живота најчешће задржавају и касније 

у одраслом добу (Guo, Roche, Chumlea, Gardner, & Siervogel, 1994; Zametkin, 

Zoon, Klein, & Munson, 2004). Утврђене разлике у морфолошким 

карактеристикама могу дати одређене смернице за спровођење програма 

превенције гојазности за ову школску популацију. Чињеница да се спонтана 

физичка активност деце при поласку у школу значајно смањује у односу на 

ову активност деце од проходавања до предшколског узраста, додатно 

обавезује укључивање здравствене службе, породице, школе и других 

појединаца у циљу подстицања здравог стила живота и стварања 

позитивних навика везаних за физичку активност. У току реализације 

програма физичког васпитања наставници би требало да примењују 

специфичан поступак у раду са гојазном децом како би ти програми имали 

одговарајуће позитивне ефекте. Редовна активност аеробног карактера 

редукује телесну тежину, унапређује кардиоваскуларну и респираторну 

функцију и повећава ниво појединих моторичких способности због чега је 

неопходно правовремено и синхронизовано реаговање школе, родитеља, 

медицинских радника и наставника физичког васпитања и спорта.  

Напомена 

У овом раду коришћени су резултати добијени у докторској 

дисертацији Ђорђевић, М. (2015). Тренд промена морфо-моторичког 

статуса девојчица различитог степена ухрањености. Необјављена 

докторска дисертација, Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања. 
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MORPHOLOGICAL STATUS OF EIGHT-YEAR-OLD GIRLS 

OF VARYING DEGREES OF NUTRITIONAL STATUS 
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Abstract: Nutritional status of children is one of the most important 

indicators of health, mental and physical capabilities and potential for normal and 

healthy growth and development. The aim of this study was to determine 

differences in morphological characteristics in eight-year-old girls with varying 

degrees of nutritional status. The research was conducted on a sample of 91 

second grade students of elementary schools in Nis, aged 8.06 (± 0.02). Based on 

the BMI, three sub-samples were formed (normal weight, overweight and obese 

subjects). Morphological status was determined by measuring the parameters of 

longitudinal, transversal and circular dimensionality, body weight and 

subcutaneous fatty tissue. Differences in morphological variables were 

determined by using MANOVA/ANOVA and LSD Post Hoc test. The results 

indicate that, in regards to the BMI, there are significant differences in 

morphological characteristics in eight-year-old girls. The highest values were 

observed in obese, then overweight, while the value for at least had normal 

weight girls. 

Keywords: differences, elementary school, girls, morphological 

characteristic, girls, nutritional status. 
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ЛЕКСЕМА АКО У РАЗГОВОРНОМ ФУНКЦИОНАЛНОМ 

СТИЛУ 

Цица З. Бацић
1
 

Сажетак: Предмет нашег интересовања у овом раду је лексема ако 

и њена дистрибуција у разговорном функционалном стилу. Намера нам је да 

одговоримо на нека питања, од којих бисмо издвојили два: а) да ли ова 

лексема осим конектора може припадати и некој другој класи и б) каква је 

њена улога у разговорном функционалном стилу. У корпусу, који чине 

примери изражени говорним и писаним формама разговорног стила, 

пратили смо употребу и њихову стилску функцију у дискурсу свакодневног 

усменог и писаног језика. Истарживање се заснива на квалитативној 

анализи корпуса сачињеног од примера који су одраз савременог стања у 

језику. Описом и анализом примера из нашег корпуса покушали смо да 

одредимо њену стилску вредност у дискурсу свакодневног говора, при чему 

ћемо идвојити: експонативну и ироничну функција, али ће наш корпус 

понудити и примере у којима је ако маркер нејасног значења.  

Кључне речи: иронична функција, експонативна функција, стил, 

дискурс, разговорни функционални стил, лексема. 

УВОД 

Основни критеријуми приликом сврставања речи у врсте су 

променљивост и значење. Традиционална граматика све речи дели у две 

велике групе: променљиве пунозначне и непроменљиве с непотпуним 

значењем. Када је реч о непроменљивим речима, оне ипак имају значење, 

које је често контекстом условљено, те се дешава да једна реч припада 

двема врстама. Под утицајем разноврсних фактора једна лексема осим што 

мења врсту, може имати и „способност да истовремено буде члан двеју 

конструкција― (Јовановић-Симић 2014: 93). Више пута је указано да је ова 

проблематика нарочито изражена када је реч о употреби и значењу 
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везничких речи, при чему је могуће да непроменљива реч настане од 

променљиве, нпр. што и који могу бити и заменице и везници. Тако Ј. 

Јовановић Симић (2014) говорећи о везнику што/шта, наглашава да овај 

везник у „зависности од лексичког окружења, синтаксичке позиције и 

комуникативне функције, може изгубити своје заменичко значење, а и 

заменичке морфолошке карактеристике, те прећи у категорију 

синсемантичких, правих везничких речи―, при чему је објашњење преласка 

из категорије у категорију засновано на теорији о „миграционим 

процесима―. 
1
 Ови процеси фреквентнији су унутар своје класе, што се 

нарочито огледа у вези између везника и партикула „готово да нема 

сербокроатичке граматике нити научне расправе у којим аутори говорећи о 

партикулама и/или везницима не указују на повезаност тих двију врста 

речи― (Ковачевић, 1998: 246).  

Лексема ако до сада није била предмет међуодносног проучавања. 

Већина граматика ову лексему одређују као везник, што ова лексема сасвим 

сигурно то и јесте. Међутим, уколико нам је намера да проверимо „тачна 

значења везника и њихове функције― (Станојчић, Поповић, 2004: 127), 

неопходно је консултовати граматике и речнике.  

ПРЕГЛЕД СТАЊА У ЛИТЕРАТУРИ 

У савременом српском језику везник ако је окарактерисан као 

једнозначни субјунктор. Стевановић везнике дефинише као речи које 

„одређеније означавају врсту везе и односе који се њима обележавају―. Када 

је реч о односима, везником ако везују се погодбене реченице за оне од 

којих зависе (нпр. Ако мени до невоље дође, ја ћу знати копље окренути) 

(Стевановић 1989: 382, 902). Будући да се везници у граматикама одређују 

као непроменљиве речи које служе за означавање везе међу појединим 

речима у реченици, као и везе међу реченицама, Станојчић и Поповић 

везнике деле на праве и неправе, при чему су „прави везници: или, али, и, па, 

те, да, док, јер, ако, а неправи: када, већ, само, докле, пошто, како, који. 

Ови други су и прилози, односно облици заменица (упитних, односних)― 

(Станојчић, Поповић 2002: 128). Везник ако је и код ових аутора први од 

понуђених којим се обележава условна реченица (нпр. Ако добијем премију, 

купићу ауто). Будући да је лексема ако сврстана у праве везнике, склони 

смо да поверујемо да ова лексема, за разлику од неправих везника, нема 

предиспозиције да буде захваћена „миграционим процесима―.  

Клајн и Пипер везницима сматрају „граматичке речи које повезују 

речи у синтагме или предикацијске делове у јединствену целину – сложену 

реченицу и показују значењске односе међу њима, при чему је везник ако 

                                                 
1Ј. Јовановић Симић (2014) пишући о мотивима и путевима развоја заменице „што― 

у везничку реч, напомиње да се синтагма „миграциони процеси― први пут помиње у 

Српској синтакси (Симић - Јовановић, 2002).  
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субјунктор условног значења― (нпр. Ако знате, кажите) (Пипер, Клајн, 

2013: 212, 462). 

У раду Реченице са реалноусловним везницима у савременом српском 

језику М. Ковачевић истиче да се „диференцијација трију условних значења 

темељи на комбиновању типа везника и типа глаголског облика у предикату 

зависне и надређане калаузе. Најширу морфосинтаксичку дистрибуцију, с 

обзиром на комбинаторност морфолошких форми предиката у зависној и 

основној клаузи условне реченице имају везници ако и уколико, при чему је 

ако „прост условни (или монолексички) везник― (Ковачевић 2015: 9).
1
 

Дакле, на основу овог прегледа, склони смо да поверујемо да се 

лексема ако употребљава искључиво као везник, најчешће условног, али и 

допусног значења. Међутим, да бисмо утврдили дистрибуторске 

могућности ове лексеме, неопходно је проверити њен статус и у речницима. 

Речник српскохрватскога књижевног језика Матице српске (1976) на првом 

месту лексему ако дефинише као везник условног, али и допусног значења, 

а на другом као речцу за одобравање, саглашавање: 

ако везн. 1. погодбени (гдекад појачан са »ли«): под условом да, под 

увјетом да; у слу- чају да. 2. допусни (чешће са »и« уза се, понекад са 

»све«):иако, мада, премда, макар да.— Ако си мии отац, кад ми се 

подсмеваш, ја ћу, богами да бијем. Глиш. Ми се жене рађамо с том 

судбином да слушамо мужеве,све ако су глупаци. Вел.3. намерни: да, 

еда,како, не би ли. — Те молит бога за три дана, ако би вам молбу 

прихватио. НП Вук. 

Изр. већ ~ осим, изузев да. — Не знам шта ћемо му, већ ако га 

оженимо. Глиш.;једва ~ , тек ~ највише, у најбољем случају. — Колико 

имаш готових новаца? —Једва ако имам шесет. Јакш.Ђ. Друга двојица беху 

младићи из Вујова села, тек ако су навршили двадесету. Ранк. 

äко и àко(може бити и поновљено)речца за одобравање, 

саглашавање (понекадса злурадошћу): нека, не мари; тако и треба.— А 

шта ћеш радити ако те удари пушка или сабља? — Ништа! — Али ће те 

болети?— Па ако! Лаз. Л. Стадоше већ једном иСофчи на реп! Ако, ако. 

Доста се.. . иподржавала. Маш. Ал' нека . . . баш волим!Ако! Ако, ако! ако, 

ако! вели трљајући руке. Срем. 

Изр. ако ли? покр. је ли слободно?допушташ (допуштате) ли? — 

Ако ли,комшијо, да се примакнем и турим џезвенце? Срем.; ако ће заст. 

макар да. —Та они су два, ако ће и дјеца. Мул. 

И у једнотомном Речнику српскога језика Матице српске (Вујанић, 

et.al., 2007) лексема ако има две функционалне реализације. На првом месту 

је везник, али постоје и потврде када је ова лексема речца: 

                                                 
1У наведеном делу Ковачевић истиче да везник ако има изузетну функционално 

стилску дистрибуцију, те да је употреба овог везника раширена у свим 

функционалним стиловима (Ковачевић, 2015: 16). 
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ако везн 1. погодбени: под условом да, у случају да. -Ако победимо, 

прославићемо то. 2. допусни (обично са везн. "и" уза се) иако, мада, премда, 

макар да. -Ако си ми и отац, кад ниси у праву, нећу те слушати. Спасавајте 

дете, ако ћете сви и изгинути. • ако не ичак можда и. -То је бескорисно, ако 

не и штетно. ако ни због чега другога, онда због ... каже се кад се апелује 

на некога да нешто уради. једва~, тек~ највише, у најбољем случају. -

Колико му је година? Једва ако има осамнаест.  

äко и àко (често и поновљено) речца за одобравање, 

саглашавање(понекад с нијансомзлурадости):нека, не мари; тако и треба. -

Ако одеш, пропашће ти прилика за посао. -Ако. Дошли су и њему црни 

дани. Ако, ако. (Вујанић, et. al, 2007: 22). 

У Речнику савременог српскохрватског језика с језичким саветником 

(Московљевић 1990), ова лексема се најпре одређује као везник, док је њено 

друго значење прилошко. 

ако везн. 1. погодбени; Ако gођешу Бeoград, cвpaти к мени. 2. 

допусни= макар; мада: Ако је и го, али је соко. 

äко, áко прил. за одобравање: (обично удвојено); Обишао сам 

болесног друга. - Ако, ако! 

Дакле, семантичка одредба везника ако у речницима наводи два 

значењска типа, при чему је прво значење везничко, приликом експланазе 

другог значења евидентно је да постоји извесна неусаглашеност у погледу 

сврставања ове лексеме у одговарајућу класу. Наиме, иако семантички не 

постоји битна разлика у примерима: 1. Дошли су и њему црни дани. Ако, ако 

(РМС); 2.Обишао сам болесног друга. - Ако, ако! (Московљевић, 1990), 

видимо да различити извори праве разлику у погледу морфолошке 

маркираности. Овом лексемом се у наведеним примерима изражавају жеља, 

нада, претпоставка, могућност и сл. јер би увођењем предиката 

новодобијене конструкције могле бити и овакве: 1. Дошли су и њему црни 

дани. Ако, баш ми је драго (мило), баш волим; 2. Обишао сам болесног 

друга. Ако, баш ми је драго (мило), баш волим; што нас упућује на 

претпоставку да је у разговорном дискурсу ова лексема средство за 

изражавање става говорника, дакле речца. 
1
 

Међутим, проблем употребе лексеме ако, није само лингвистички, 

већ и стилски. Будући да се ако реализује у исказним формама, за наш рад 

значајно је гледиште које заступају аутори Српске синтаксе Симић – 

                                                 
1У оба наведена примера, лексема ако би се могла изоставити јер је заменљива са 

речцом баш.Речце (партикуле) чине посебну врсту речи по своме значењу, односно 

функцији у реченици. Морфолошки, оне су прилози или везниuи, али, за разлику од 

њих, речце се употребљавају за означавање личног става говорног лица према ономе 

што се износи реченицом. Речце су, дакле, језички знаци који се односе на целу 

реченицу и то: а) за истицање супротности; б) за посебно истицање в) за истиuање 

личног става (модалне речце) г) за показивање; д) за питање ђ) за потврђивање и 

одрицање (Станојчић, Поповић, 2004: 128). 
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Јовановић. Говорећи о еволуцијским променама језика, аутори истичу „да у 

данашњем језику постоје неке форме говорног општења које припадају 

ранијим епохама, али су оне изгубиле свој првобитни значај, потиснуте су 

другим – вишим облицима на периферију, и добиле унеколико нов смисао― 

(Симић – Јовановић 2002: 89). Ови процеси захватиће најпре узвике чији ће 

се функционални круг знатно сузити и свести на експонативне функције, 

при чему аутори експонацију дефинишу као изражавање „тј. испољавање 

унутрашњих стања – било у когнитивном правцу као сазнања о нечему, или 

у смислу експресивном као субјективно стање онога ко употребљава језичке 

јединице – тј. говорника― (Исто: 90).
1
 

Будући да се језик најчешће реализује у живом говору, ове, 

еволуцијске промене су најуочљивије у разговорном стилу, где су потпуно 

очекивана стилемична
2
 испољавања ове лексеме, мада има примера њене 

појавности и у књижевноуметничком стилу. Експонативна функција 

лексеме ако има широку дистибуцију у књижевноуметничком стилу, што 

показују примери из Српске синтаксе, који илуструју понашање 

експонатива у функцији обустављања активности, чињења уступка:  

- Стално је по свету, одвојен од ње и куће. Ако. Она је овде газдарица. 

ДЋ Кор. 24.  – Аћим подигао буну. – Ако. И ја дижем буну. ДЋ Кор. 84. 

– Срамота је! – Ако! ДЋ Кор. 202. (Симић – Јовановић 2002: 95) 

Као што наведени примери илуструју, у највећем броју граматика ако 

се наводи као везник, лексикографске дескрипције потврђују, поред 

везничког, и прилошко, али и њено партикуларно значење. Међутим, 

употребом ове лексеме у комуникативне сврхе ова лексема испољиће 

полифункционално значење. Стога је и циљ нашег рада да на корпусу 

испитамо неке њене потенцијалне функције у дискурсу свакодневног 

говора, као и да установимо испољена значења у оквиру исказа.  

РАЗГОВОРНИ СТИЛ И КОРПУС 

Полазећи од дефиниције разговорног стила, истакнуто је да су главне 

одлике овог стила спонтан и незваничан начин изражавања, који се 

реализује у директном и индиректном контакту. Како је објашњено у 

литератури „природна сфера овог стила је свакодневно конуницирање, 

приватни разговор, неусиљено ћаскање― (Тошовић, 2002: 381), реализује се 

                                                 
1На основу ексцерпиране грађе, аутори уочавају да постоје више врста експонатива: 

1. експирација и имитација; 2. експресија и екскламација; 3. асерција и негација; 4. 

интерогација; 5. подстицај и уступак. (Симић – Јовановић 2002: 90 – 95).  
2О појму „стилема― пишу Симић, Јовановић Симић у Општој стилистици, при чему 

је „стилема језичка јединица у функцији носиоца стилских обележја, јединица која 

чини стил. Стилема може бити реч, реченица или део текста који има такву 

изражајну особеност да нам при стилски усмереној интерпретацији текста 

сигнализирају његов карактер― (Симић, Јовановић Симић 2015: 32).  



28 
како усменим, тако и писменим путем. Дакле, осим природног и 

стилизованог начина изражавања, тзв. усменог изражавања, писмени 

облици овог стила појављују се у незваничној приватној преписци, и у 

приватној електронској пошти, али и у интернет чет причаоницама, 

светским мрежама, инстант порукама и блоговима, који би се једним 

именом могли назвати језиком на мрежи (према Кристал, 2006: 10 – 15).
1
 

Анализа језика на мрежи показује да ти текстови (поруке) имају разговорну 

ноту, служе за успостављање контакта и размену информација, постављање 

питања, добијање одговора, одликује их слобода изражавања 

иекономичност израза, те тако ови текстови првенствено функционално 

припадају разговорном стилу. Због чињенице да су ови тестови забележени, 

захвални су за лингвистичка и стилистичка испитивања, те могу послужити 

као врло захвалан корпус.  

Консултовањем литературе у којима су описана обележја и 

карактесистике разговорног функционалног стила, као и лингвистичке и 

стилистичке литературе, наметнула су се нека питања у вези са употребом 

лексеме ако у разговорном стилу. Будући да овај стил има своје особености 

у односу на остале видове уметничке и неуметничке употребе текста, 

обезбеђивање корпуса захтева примену специфичних метода. Корпус који 

смо користили у раду добијен је на два начина. Први се састоји од примера 

из јавног разговора, а други од забележених чет порука. Материјал из првог 

дела корпуса се састоји од одговора 98 испитаника, забележен у продавници 

брзе хране у центру Крушевца. Наиме, за потребе нашег испитивања 

замолили смо продавачицу да приликом послуживања пице или сендвича, 

купцима нарочитом интерогативном интонацијом постави исто питање 

Може кечап/мајонез?, а затим да у припремљену табелу неким знаком, нпр. 

рецком, означи одговор. Понуђени одговори су: 1. ако; 2. да; 3. не; 4. 

остало.
2
 Други део корпуса је добијен „грудва― техником узорковања и то 

тако што смо чет поруком на фејсбук мрежи, замолили пријатеље, као и 

пријатеље својих пријатеља да нам проследе све поруке неформалног типа у 

којима се налази лексема ако. У овом делу смо нарочито водили рачуна да 

се међу испитиванима нађу искључиво особе из Крушевца, док нам 

старосна, или професионална структура испитаника није била важна. На 

овај начин добили смо више од 300 порука, али смо из добијеног материјала 

одстранили оне поруке у којима је ова лексема употребљена у условним 

                                                 
1Овај мрежни језик Кристал дефинише као посебан језик, који се разликује и од 

говора и од писма, али који истовремено има одлике и једног и другог, при чему 

људи у електонском медију прилагођавају свој језик у складу са својим потребама и 

могућностима медија (Кристал, 2006: 51).  
2Будући да нам није намера да износимостатистичке податке, већ да проценимо 

фреквентност употребе лексеме ако, напоменућемо да је број оних који користе ако 

као потврдан одговор далеко већи у односу на остале одговоре, па чак већи и од свих 

осталих укупно. Од укупно 98 испитаника 56 (57, 14%) на питање Може 

кечап/мајонез? дало је одговор ако.  
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конструкцијама, Након филтрирања и анализирања добијеног материјала, за 

потребе нашег истраживања релевантан је троцифрени број порука. 

ЕКСПОНАТИВНА ФУНКЦИЈА ЛЕКСЕМЕ АКО 

Будући да су примери у раду есцерпирани на два начина, анализа 

материјала добијеног у комуникацији продавачице и конзумента, путем питања и 

одговора, показала је да се Крушевљани у току спонтаног говора радо опредељују 

за модификовани исказ ако.Као илустрација послужиће нам примери: 

 Н1: Може кечап/мајонез? 

(1) Н2: Ако! 

(2) Н2: Ако, стави! 

(3) Н2: Ако, може! 

(4) Н2: Ако, бре! 

У нашем корпусу ако се најчешће користи за исказивање одобравања 

и пристајања на понуду. У наведеним примерима у саговорници се одлично 

разумеју, те говорник нема потребу да потражи неку другу одговарајућу 

реч, већ користи лексему ако. Осим што има информативну, ако има и 

експонативну функцију, прецизније, функцију уступка јер смисао ових 

исказа „јесте у томе да некога или нешто покрену на било какву активност – 

кретање, предузимање неких радњи― (Симић – Јовановић, 2002: 94), а у 

нашем случају говорник подстиче продавачицу да изврши активност која се 

од ње очекује. Овим исказима остварена је и двосмерна илокуција јер су се 

створили услови да говорно лице и саговорник остваре успешну 

комуникацију. Евидентна је намера говорника Н2 да уклони устаљена, 

конвенционална комуникативна правила тиме што не користи потпуну 

реченицу. Скраћени, модификовани исказ Ако! настао је као резултат 

језичке економије и у свим наведеним примерима представља прихватање 

понуде. Увођењем модалних глагола, ове исказе бисмо могли са лакоћом да 

преведемо у реченице (Желим сендвич с кечапом/мајонезом; Волим сендвич 

с кечапом/мајонезом); сличан ефекат се постиже и неким перформативним 

глаголима (Захваљујем на понуди...). У конструкцији Ако, стави! облик 

императива је „примарносредство остваривања директивних 

комуникативних функција―, у нашем примеру молбе, захтева,наређења и 

„припада класи семантичких примитива који због своје немаркираности и 

очигледности прелази у обавезну пресупозицију― (Пипер и др., 2005: 1004). 

У примеру (4) говорник осим пристајања и одобравања, употребом 

субстандарног израза бре показује нестрпљење да што пре дође до хране. 

Овај пример упућује нас на још једну важну особину разговорног стила, а то 

је употреба поштапалица, које Тошовић назива паразитским речима, или 

језичким коровом које говорник несвесно користи (Тошовић 2002: 402). На 

плану догађања вербални исказ праћен је посебном прозодијским 
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средствима, пре свега повишеним тоном и интонацијом, брзим говором, а 

претпостављамо да су ови искази праћени и другим невербалним 

средствима попут мимике и геста.  

ДОПУШТАЊЕ, ОДОБРАВАЊЕ И ПРИСТАЈАЊЕ У ЧЕТ ПОРУКАМА 

Лексема ако у функцији допуштања, одобравања и пристајања 

стилски је маркирана и у чет порукама. Наш корпус је понудио велики број 

примера, али смо се ми у овом раду определили за оне које су, по нашем 

мишљењу, стилогене форме и које могу да изразе експресивно – 

емоционалну функцију исказа који у свом саставу имају лексему ако.  

У данашње време комуникација путем електонских медија је 

изузетно популарна јер прати ужурбани темпо живота и не разликује се 

битно од уобичајених модела комуникације. Најважнија особеност 

разговорног стила подржаног савременим техничким достигнућима је 

максимално сажимање исказа, често условљено брзином куцања. Будући да 

се комуникација одвија посредством тастатуре, те су у овом тексту 

присутне граматичке, правописне и штампарске грешке, које се понекад 

намерно чине с одређеним циљем.  

Наш корпус је показао да су најбројније оне форме у којима се овим 

формулама у виду одговора даје пристанак на неку активност. Интересантно 

је да се најчешће пристанак односи на захтев за променом начина 

комуникације, односно од говорника се тражи дозвола да се разговор настави 

посредством другог медија, нпр. мобилним телефоном. Такви су примери:
1
 

 Н1: Да те зовем на моб? 

(5) Н2: Ако 

 Н1: СК ЋУ ТЕ ЗОВЕМ  

(6) Н2: Ако, ако 

 Н1: Да ти пошаљем слику? 

(7) Н2: Е, ако! 

Иако у нашем језику постоје бројна средства за исказивање фатичке 

функције језика, наш корпус показује да је лексема ако врло погодна за 

успостављање интеракције међу комуникаторима. У наведеним примерима 

употребљена је најпре да заврши већ постојећу, онлајн, али и да започне 

нову, акустичку или визуелну комуникацију. Већ успостављена 

комуникација из неког разлога мора бити прекинута, али је адресант, 

служећи се лексемом ако пристао да учествује у даљем комуникацијском 

процесу. Без обзира да ли се пристанак даје једном лексемом или 

                                                 
1Примери су бележени онако како су навођени у порукама. У већини случајева 

недостају знаци интерпункције, али будући да то није предмет нашег рада, поруке су 

бележене у изворном облику.  
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епизеуксом, ако је стилски маркирани члан којим се одобрава, пристаје на 

даљу активност. Функција одобравања је дакле подстицај адресанта на неки 

чин. Саговорнику је јасно да говорник жели да учествује у даљој 

комуникацији. Епизеукса
1
 је стилски маркиранија и може да значи да је 

говорнику изузетно стало до наставка дијалога, може бити и израз 

нестрпљења, жељног ишчекивања, али и знак доброг расположења 

говорника. Увођењем иницијалног е у исказ додатно је појачало утисак 

пристајања, постигнут је утисак радосног ишчекивања слике, која 

представља додатну вредност, информацију или искуство које је блиско и 

једном и другом учеснику говорног чина.  

Наш корпус је понудио и примере у којима је ако носилац 

информације којом се омогућава реакција примаоца, тј. средство за 

добијање пристанка у вези са извршењем неке радње. 

 Н1: Да ошишам сутра траву? 

(8) Н2: Ако! 

 Н1: Да узмем сама новац? 

(9) Н2: Ако, ако! 

Примери (8) и (9) осим пристанка и одобравања наводе нас на 

претпоставку да су адресанти временски и просторно удаљени, те да је 

комуникација уживо немогућа због постојања неке препреке. Лексеме ако у 

наведеним примерима примају облик речи које реферишу о конкретној 

ситуацији. Функционално, оне би се могле изједначити с глаголом, но 

будући да би у том случају глагол био исти као и у питању, његово 

навођење у реплици потпуно је редундантно.  

На мрежном језику лексема ако јавља се и у склопу дужег дијалога, дакле, 

разлози њене употребе нису језичка економија, већ последица адресатовог стила 

или навике да на овакав начин исказује своје слагање са адресантовим 

констатацијама или питањима. Употребљена сама, редуплицирана или с 

конектором па има позитивну конотацију, као у примерима:  

(10) Н1: Тражићу упут за ОРЛ да видим дал` је упала ува. 

 Н2: Па акоо 

(11) Н1: У колико је то снимање и колико траје? 

 Н2: У пола 3 до 9 ваљда 

 Н1: Па можда ћу и ја 

 Н2: Па ако али не плаћа нас одмах 

Наш корпус је понудио примере где је ова лексема пратећи садржај 

одређених психичких, социјалних и културних процеса: 

                                                 
1Милош Ковачевић у Стилистици и граматици стилских фигура епизеуксу 

дефинише као контактно редуплицирање исте језичке јединице (Ковачевић, 2015: 

350).  
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(12)  Н1: Идем да прошетам до пекаре. Потрошила сам 

хлеб од јуче па кифлу да узмем. А и да прошетам 

пошто сам попила панадол сада. 

 Н2: Ако акооо, немој да се форсираш 

(13) Н1: Хоћеш да ти сликам моје препричано 

 Н2: Ако, слободно 

(14) Н1: Одох да пијем кафућино, што каже Шојић 

 Н2: Ако.  

(15) Н1: Ок да ти дам њен бр па позовите 

 Н2: а ако, али је она на одмору, али дај да имам 

(16) Н1: Правим часопис, још мало па ћу ти послати 2 

стране да видиш 

 Н2: А важии/ Ако/ Ја могу од сутра да се бацим на то/ 

Мсм да видим шта и како 

(17)  Н1: Узела ми је С. лап топ. Могу после да погледам? 

 Н2: А ако ако како да не 

(18) Н1: Дал да купим оне чизме 

 Н2: Ако, лепе су 

Осим очигледне блискости између учесника у комуникацији, у примеру 

(12) говорник изражава забринутост. Поред тога, говорник оклева, бира 

погодан израз којим ће упутити савет болесној блиској особи, или показати 

саосећање и разумевање. Као средство за изражавање савета, ова лексема је 

употребљена и у примерима (13 – 17). Очигледно је да је у питању стварна 

блискост међу говорницима. У примеру (18) адресант је могао да изабере и 

неко друго језичко средство којим ће изразити своје мишљење о чизмама, али је 

лексема ако ефективнија од реченичних конструкција, нпр. Требало би да 

купиш/ Мислим да су лепе. У ситуацијама када говорник осећа несигурност, 

оклевање или недоумицу, лексемом ако не прекида се осећај блискости, 

напротив, њено увођење у исказ доприноси побољшању међуљудских односа.  

ЛЕКСЕМА АКО КАО МАРКЕР НЕЈАСНОГ ЗНАЧЕЊА 

Начин комуницирања у чет причаоницама организован је по обрасцу 

говорног догађаја, при чему избор језичких средстава зависи од намере 

комуникатора и сврхе разговора. Због тежње да се што реалније представи 

ситуација, чет комуникација је слободна и неусиљена, а теме су 

свакодневне.Основна улога чет порука је размена мишљења и ставова, при чему 

се учесници у комуникацији добро познају, те се често мрежна ситуација 

одликује употребом језичких средстава који не морају бити опште познати. Тајни 

језик или употреба жаргонизама одражава се у чет порукама које млади 
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размењују, но дешава се да и пунозначне речи имају нејасно значење особама 

које не учествују у комуникацији. Под тим условима и лексема ако може постати 

маркер нејасног значења.
1
 Као илустрација послужиће нам примери из корпуса:  

(19) Н1: Гледам цртани  

 Н2: Ако, акооо 

(20) Н1: ОК! Ја још увек сабирам утиске са овог мог 

путашествија, али се сутра враћам у нормалу. 

 Н2: Ако радуј се још кратко .... хахаха добродошла у 

стварност 

(21) Н1: идем у свицу 

 Н2: ако, ако/ како је Веља 

(22) Н2: Јел се спремаш за сутра 

 Н1: да 

 Н2: ако, ако, треба да даш све од себе да то лепо 

урадиш 

(23) Н1: Наставнице, да ли на крају видеа да пише ко је 

глумио, или тако нешто? 

(24) Н2: Ако, али обавезно ми сачувај и појединачне 

снимке  

(25) Н1: Ја мислим да је најбоље у суботу да дођемо он и 

ја у старом оделу 

 Н2: Ако. Ја могу да вам се придружим после један јер 

ујутру имам часове. 

(26) Н1: Еј Дени, данас сам била баш у журби, извини/ 

показивала сам ти струк да процениш да ли сам 

смршала 

 Н2: Ма ако си неје проблем/ изгледала си 

сублимантно/ да, да/ од иглица  

(27) Н2: ок ако оди хвала ти/ Страхиња није проблем али 

Вељко јесте 

(28) Н1: јел да јавим баби да сте стигли/ она нема фејс 

 Н2: ако 

                                                 
1Маркерима нејасног значења називају се оне лексеме чија је референција нејасна, 

неодређена. Без непосредног лингвистичког контекста, али и ванлингвистичког 

контекста, њихово значење и функција остају неодређени, замагљени. Њихова 

референција бива одређенија или у контексту, или у случају да учесници у 

комуникацији имају заједничко знање, искуство. У нашој литератури маркери 

нејасног значења називају се апроксиматорима, док у страној литератури постоји 

више термина ‘vague category identifier’ или ‘vague category marker’(Половина, 

Панић Церовски, 2013: 157 - 169). 
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Ови примери показују да је за разумевање употребљене лексеме ако 

потребно неко заједничко предзнање или искуство. Разлози употребе ако у 

примеру (19) познати и адресату и адресанту. Уколико је адресат млађа особа, 

у том случају ситуација гледања цртаног филма није нимало неуобичајена. 

Међутим, на основу општепознате чињенице да корисник фејсбук налога не 

може бити особа млађа од 13 година, у том случају ова лексема има шаљив 

карактер. У недостатку неке друге речи адресант користи епизеуксу јер он 

има јасну представу о чему је реч. У примеру (20) очигледно је да учесници у 

преписци бирају језичка средства која су у функцији неке њихове активности. 

Специфичан избор лексике у порукама наговештава нам да учесници не 

припадају најмлађој популацији, те постоји могућност да се ако односи на 

неки пословни договор. У примерима (21) и (26) јасно је да говорници имају 

заједничко искуство и предзнање, те дата комуникативна ситуација не захтева 

увођење неке друге јединице, односно од учесника у говорној ситуацији (21) 

се не очекује пристајање на неку активност јер реализација догађаја никако не 

зависи од особе која користи лексему ако. Употребљена је с намером да 

покаже да дели радост са особом која путује у иностранство. У примеру (26) 

саговорници се одлично разумеју, док је особама ван говорне ситуације 

нејасно са којим значењским пољем се ако доводи у везу, да ли је реч о 

журби, или је реч о процени нечијег физичког изгледа. У примеру (27) 

есцерпирана лексема је употребљена у контексту глагола кретања, који је чак 

и експлицитно наведен. Ако бисмо изоставили лексему ако, потпуно је јасно 

да би значење реченице било сувише грубо, императивно, а то адресанту није 

намера. Он на својеврстан начин изражава захвалност што ће неко уместо 

њега да изврши задатак. Ако као маркер нејасног значења могуће је 

посматрати само у комуникацијском чину при чему ова лексема учесницима у 

комуникацији служи као специфично комуникацијско средство захваљујући 

заједничким емоцијама, искуством и ставовима.  

ИРОНИЈА И ЛЕКСЕМА АКО  

Као и у свакодневном говору, иронија је присутна и у чет порукама, 

чак толико да је често изједначавамо са духовитошћу. Будући да се ова 

комуникација одвија у интеракцији са особама које су пријатељски 

расположене, потпуно је очекивано да се иронија и хумор у овом дискурсу 

сагледавају у истој равни. Наш корпус је понудио бројне примере у којима 

је иронија саставни део комуникацијског чина, а ми смо их за потребе овог рада 

разврстали на оне у којима је иронија адресанта управљена према другима и на оне 

у којима је пошиљалац користи као самокритику. Примери који илуструју иронију:  

  (29) Ако, само ти иди, видећеш како ћеш се провести 

  (30) Ако, ако, тражићеш ти мене 

Наведени примери показују да се изреченом лексемом ако не 

одобрава неки чин, већ се заправо мисли и подразумева нешто супротно, 
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при чему је очигледно да је саговорнику јасно о чему је реч. Пример (29) 

показује да пошиљалац има већ неко претходно искуство о потенцијалном 

догађају, те да би нека адресатова активност била штетна по њега. Стиче се 

утисак да је овој ситуацији претходила нека, очигледно неуспешна 

саветодавна активност говорника. Лексема ако је употребљена у функцији 

појачивача неке реалне опасности. Овде је важно истаћи да се у нашем 

корпусу пример (30) уочен у већем броју порука и то код различитих 

учесника у комуникацијском чину, што нам сугерише да се ова конструкција, 

са епизуксом и без, понавља попут стереотипа. Интересантно је да су се у 

нашој грађи појавили и примери у којима се иронија не односи на учеснике у 

разговору, већ на лице, или лица која не учествују у говорном чину, као:  

 (31) Ако, ако, тражиће они мене 

 (32) Ма ако, правиће они мене од блата. 

У примеру (32) иронија се јавља у још израженијем облику, настала 

је под утицајем специфичног емотивног стања у коме се нашао адресант, 

који је очигледно оштећен деловањем неких особа које нису учесници дате 

говорне ситуације. Иронија схваћена као стратегија којом се казује једно, а 

мисли друго, најчешће је усмерена на трећа лица, као у примерима: 

(33) Ако, тако му и треба 

(34) Н1: Јој што Фики подели кечеве! 

 Н2: Ако, баш волим!  

(35) Н1: Он каже да није учио 

 Н2: Пусти! Ако, нек падне! 

(36) Н1: Немој да му дајеш тоолико, он ће све да потроши 

 Н2: Ако ће, његове су! Хахаха 

(37) Н1: Има он два брата 

 Н2: Па ако има, шта ме брига 

(38) Н1: ...каже да ће да те пребије 

 Н2: Ако, само нек проба 

У свим овим примерима изабрана лексема ако одабрана је да изрази 

неку важну поруку о адресантовом ставу, који је начелно супротан од 

изреченог садржаја. Реципијент најчешће препознаје супротно значење иако 

иронија није увек очигледна. Понекад је потребно увести неки додатни 

маркер из домена експресивне лексике, као у примеру (36) у коме је иронија 

праћена хумором јер је очигледно да оба учесника у комуникацији знају да 

је треће лице добило мање новца него што би по правилу требало да добије. 

Овај пример је интересантан и по томе што је учесник Н2, погодивши 

смисао поруке Н1, дијалог наставио истим шаљивим тоном. Определивши 

се за ако, Н2 не само да избегава понављање глагола потрошити, већ 

поентира ефективније, духовитије. Примери (37, 38) делови су преписке 

истих особа, при чему је у основном тексту изложено неко упозорење о 
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опасности у којој би се могао наћи прималац поруке, али је у фокусу тврдња 

да је тај неко ко има два брата дисквалификовани противник нашем 

рецепијенту. Ироничном реакцијом на претходни говор и контекст, 

лексемом ако говорник изражава негативни став према некој особи.  

У нашем корпусу забележили смо и примере у којима лексема ако 

има и упитно и потврдно значење, као у примерима: 

(39) Н1: Ако да идем у град? 

 Н2: Ако, иди! 

(40) Н1: Ако да останем код тетке? Ако, тата? 

 Н2: Ако мало 

Показујући да није сигурна да ли сме да изврши неку радњу, особа 

Н1 мора да потражи дозволу од неког, у овом случају од родитеља. То што 

је одговор добијен истом лексемом показује безусловно одобравање 

родитеља, али и начин да се постигне блискост ове две просторно удаљене 

особе. Исто тако, говорник Н2 показује да зна шта значи ако и с којом 

намером је постављено питање. Упитно и потврдно употребљена лексема 

ако у истом контексту, настала је по угледу на речцу да. Определивши се за 

ако, а не за да, показује нам какве су комунацијске навике и стил говорника, 

нарочито када постоји намера да се брже и ефикасније постигне жељени циљ.  

ЗАКЉУЧАК 

Наша анализа је показала да је могућа другачија употреба лексеме ако 

у разговорном стилу у односу на њено значење описано у литератури. Иако је 

у реченицама ова лексема важан конектор условног значења, ова лексеме у 

разговорном функционалном стилу најчешће припада исказним формама.  

Српски језик има разноврсна средства за исказивање одобравања, 

допуштања и пристајања, а у те сврхе, видели смо, могуће је употребити и 

лексему ако. Употреба ове лексеме погодна је за успостављање интеракције 

међу комуникаторима, а њена стилска маркираност зависи од тога колико се 

адресант и адресат добро познају. За успешно дешифровање значењских 

нијанси, важан предуслов је и да говорници живе на истој територији. На 

широку дистрибуцију ове лексеме у усменим формама и у приватној 

преписви битно утичу и специфичности функционалног стила, који се 

огледа у брзом преношењу информација, при чему језичка економија 

нарочито заступљена у онлајн комуникацији. Као маркер нејасног значења 

ова лексема успешно означава радост, блискост и добро познавање 

комуникатора. Погодна је и за исказивање ироније и хумора којом се 

успоставља комуникацијска кооперативност.  

Будући да се у разговорном стилу првенствено употребљава да означи 

субјективно – модални став говорника према нечему или некоме, наша грађа 

је показала да се лексема ако најчешће јавља у партикуларном значењу. 
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LEXEME „IF― IN THE CONVERSATIONAL FUNCTIONAL 

STYLE 

Cica Z. Bacić
1
 

Summary: The subject our interest in this text is the lexeme „if― and its 

distribution in the conversational functional style. Our intention is to answer 

certain questions, where we would emphasize these two: a) can this lexeme be in 

another class, and b) what is its role in the conversational functional style. In the 

corpus which is given through written and said forms of the conversational style, 

we followed the use and their stylish function in the discourse of the everyday 

conversational and written language. Our research is based on the qualitative 

analysis of the corpus made of examples which are a reflection of the actual 

condition in the language. With the description and the analysis of the examples 

from our corpus, we tried to find its stylish worth in the discourse of the everyday 

speech, where we emphasize the exponative and ironic function, but our corpus 

will give examples where the „if― is a marker of unclear meaning.  

Key words: ironic function, exponative function, style, discourse, 

conversational functional styles, lexemes. 
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КОРЕЛАЦИЈА МУЗИЧКОГ И ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

Љиљана O. Војкић
1
 и Јелена O. Дубљевић

2
 

Сажетак. Резултати истраживања спроведеног с циљем да се 

испита утицај музике на дечје ликовно изражавање показали су „да постоји 

посебна, скоро органска повезаност, између музичког и ликовног 

стваралаштва предшколске деце“ (Филиповић & Грујић-Гарић, 2009: 319). 

Повезивањем садржаја музичког и ликовног васпитања потпуније се 

остварују циљеви и задаци васпитања и образовања у дечјем вртићу, а деца 

се развијају као интегралне личности. У настојању да се ликовно изразе 

предшколска деца пролазе кроз три развојна периода (стадијума): стадијум 

шкрабања /случајни реализам – од 2. до 4. године/, прешематски стадијум 

/неуспели реализам – од 4. до 6. године/ и стадијум шеме /интелектуални 

реализам – од 6. до 9. године/ (Lovenfeld, 1975, наведено у: Филиповић, 

2011). Такође, у њиховом ликовном изражавању запажа се постојање три 

нивоа: интелектуално-наративни, ликовно-доживљајни и појмовно-

знаковни, који уз помоћ стимулације музиком добијају на изражајности 

(Филиповић, Грујић-Гарић 2009). Корелација музичког и ликовног 

васпитања у предшколској установи претежно се заснива на слушању 

музике које претходи или се одвија упоредо са ликовним изражавањем деце. 

Међутим, бројалице, песме и музичке игре могу послужити као средство за 

упознавање и разликовање боја. Осим тога, деца се могу укључити у 

прављење једноставних музичких инструмената (Ђурковић-Пантелић 1998) 

или њихово моделовање тестом у боји или пластелином (Филиповић, 

Каменов 2009). До посебног изражаја корелација долази у музичким 
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драматизацијама, где је потребно декорисати сцену и израдити костиме и 

маске. Могућности за успостављање корелације су разноврсне и бројне, а 

начини деци блиски и подстицајни. 

Кључне речи: ликовна уметност, уметничко изражавање, 

корелација, вртић, деца, музика 

УВОД 

Упоредо са постојањем искустава из праксе, резултати истраживања 

показали су да између ликовног изражавања, говорних активности, 

музичког и драмског стваралаштва постоји „посебна, скоро органска 

повезаност“ (Филиповић, 2011: 325).
3
 Узимајући у обзир чињеницу да дете 

не одваја стварно од замишљеног, аутор Методике ликовног васпитања и 

образовања Сања Филиповић наводи да су сензибилитет и креативност 

детета у различитим уметностима неодвојиви (Филиповић, 2011: 327). На 

основу истраживања Богумила Карлавариса, које је послужило као основа 

за даља истраживања Сање Филиповић и Габријеле Грујић-Гарић, 

потврђено је да уз помоћ стимулације музиком, три нивоа дечјег ликовног 

изражавања: интелектуално-наративни („шта и како деца приказују“), 

ликовно-доживљајни („како деца естетски интерпретирају поједине 

садржаје“) и појмовно-знаковни („са позиције како деца формирају визуелне 

знакове за појмове, односно како из значења појма налазе основу за 

визуелно кодирани знак“) добијају на изражајности (Филиповић, Грујић-

Гарић, 2009: 318).  

ВИДОВИ КОРЕЛАЦИЈЕ МУЗИЧКОГ И ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА  

Корелација музичког и ликовног васпитања у предшколској установи 

остварује се на више начина: извођењем бројалица, песама и музичких 

игара, путем којих се деци може предочити постојање различитих боја, 

слушањем музике које претходи или се одвија упоредо са ликовним 

изражавањем, илустровањем или моделовањем након извођења бројалица, 

прављењем једноставних музичких инструмената, као и декорисањем сцене 

и израдом костима и маски за музичке драматизације.  

Као један од ликовних елемената, боја прожима свет око нас и делује 

на емоције. Свестан ове чињенице, Јохан Волфганг Гете (Johann Wolfgang 

von Goethe) проучавао је симболику боја и њихово психолошко дејство 

(изазивање радости, туге, узбуђења, очајања или равнодушности) и 

                                                 
3Рад је изложен на Другом стручно-научном скупу са међународним учешћем 

„Холистички приступ у предшколској педагогији – теорија и пракса“, који је одржан 

10. и 11. октобра 2014. године на Високој школи струковних студија за образовање 

васпитача у Пироту.  
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закључио да су деца наклоњенија јаким и живим, а одрасли тамним и 

угаситим бојама (Савић 2003: 42). 

Бавећи се карактеристикама ликовних елемената на подручју цртања 

и сликања код деце предшколског и школског узраста, Богомил Карлаварис 

је дефинисао три плана: оптичко-тематски (развија се од 2. до 7. године), 

креативни (нагло се развија између 4. и 5. године) и обликовни, који 

стагнира, „тако да је ликовни израз предшколског детета заснован углавном 

на линији, облику и боји“ (Карлаварис & др. 1982, наведено у: Филиповић, 

2011: 51). Виктор Ловенфелд (Lowenfeld & Brittain, наведено у: Филиповић, 

2011: 56) је издвојио шест стадијума у оквиру оптичко-тематског развоја 

ликовног израза деце, од којих се прва три односе на децу предшколског 

узраста: стадијум шкрабања (случајни реализам–од 2. до 4. године), 

прешематски стадијум (неуспели реализам–од 4. до 6. године) и стадијум 

шеме (интелектуални реализам – од 6. до 9. године).
4
 

Стадијум шкрабања се дели на три подстадијума: неконтролисано 

шкрабање (јавља се око 2. године), контролисано шкрабање (појављује се 

око 2,5 године) и именовање шкработина (око 3 до 3,5 године), када за дете 

значење боје има смисла. Њено коришћење је претежно механичко, 

„зависно од тога како су боје поређане на палети“ (Biehler 1953, наведено у: 

Lowenfeld 1975, Филиповић, 2011: 64). Према мишљењу Богомила 

Карлавариса, уколико дете ради бојама, оно ће не само повлачити линије 

већ и неспретно бојити неке површине (Карлаварис, 1961: 73). У стадијуму 

шкрабања цртежу је дата предност у односу на боју. За прешематски 

стадијум карактеристична је експресивна употреба боје. Иако су ликовни 

садржаји повезани са окружењем детета, оно најчешће посеже за бојама 

претежно јаког интензитета, по сопственом нахођењу, а не онако како их 

види у реалности, при чему изражава субјективан однос према опаженом 

(Филиповић, 2011: 71, 93). Током стадијума шеме, дете уочава повезаност 

боје и облика и формира шему за боју коју користи за одређене облике (на 

пример, сунце је жуто). Упркос томе, код већине деце уочава се недоследна 

примена ове шеме услед потребе да искажу субјективни доживљај 

стварности. Богомил Карлаварис сматра да око шесте године деца „треба 

што чешће и што више да раде бојама којима покривају површине на 

подлози“ (Карлаварис, 1961: 118–119). Коментаришући развој чула и 

физички развој предшколске деце, Сања Филиповић наводи да је за ране 

развојне фазе „карактеристично именовање основних боја и уживање у 

њима“, док се касније „јавља смисао за нијансе и запажају се разлике у боји 

под различитим врстама осветљења“ (Филиповић, 2011: 26). Тек након 

десете године долази до појаве многобројних нијанси, колористичких 

разлика и донекле перспективе боје (Карлаварис, 1968: 35). 

                                                 
4 Остали стадијуми су: стадијум почетног реализма (физио-пластични цртеж – од 9. 

до 12. године), стадијум визуелног реализма (псеудо-натуралистички цртеж – од 12. 

до 14. године) и стадијум свесног обликовања (после 14. године). 
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Бројалице, дечје песме и музичке игре могу послужити као средство 

за упознавање и разликовање боја. С обзиром на то да предшколска деца и у 

стадијуму шеме најчешће не представљају реалним бојама облике и појаве 

из окружења, циљ коришћења песама је да се подстакне стварање шема за 

боју коју дете користи за одређене облике, без утицаја на његово 

стваралачко изражавање.  

Приликом истраживања повезаности дечјих песама и боја које се 

помињу у њиховим текстуалним предлошцима узете су у обзир збирке које 

су у највећој мери у употреби у предшколским установама од средине 

осамдесетих година,
5
 као и новија остварења савремених аутора и 

приређивача.
6
 

У различитим збиркама песама за децу боје се доводе у везу са 

човеком, биљкама, животињама, појавама у природи и предметима. Садржај 

песама може се односити на једну боју или на комбинацију две или више 

боја. Према речима Богомила Карлавариса, у периоду од 3. до 7. године 

„дете најчешће употребљава црвену, жуту, плаву, зелену, белу и црну боју“ 

(Карлаварис, 1961: 108). Ове боје се јављају и у песмама за децу. С тим у 

вези, најчешће се помињу жута, зелена, бела и црвена, а у мањој мери плава 

и црна. У највећем броју песама проналазимо жуту, зелену и белу боју, зато 

што се оне везују за одређена годишња доба: жута за лето и јесен, зелена за 

пролеће, а бела за зиму.  

Жута боја асоцира на јесење лишће, зреле плодове (крушку, дуњу и 

јабуку), цвеће и животиње – на паче, пиле, лептира и лава. Каткад се 

помињу и делови тела појединих животиња који су жуте боје, на пример 

кљун и пловне кожице пачета. Када се јавља у комбинацији са другим 

бојама (са црном, црвеном, белом, плавом и зеленом) наилазимо на 

поређење воћа различите боје (жута банана – црна купина), цвећа, лептира и 

кликера. Нарочито је важна комбинација жуте са црвеном и зеленом бојом, 

које сусрећемо на семафору. У вези са тим, музичке игре Семафор и 

Саобраћајац могу помоћи деци да стекну основна знања из културе у 

саобраћају, тим пре што употребом црвених, жутих и зелених кругова и 

заставица деца уче када могу безбедно да пређу улицу. Зелена боја везује се 

за пролеће, месец мај и природу. У песмама се помињу зелена гора, шума, 

пашњак, ливада, трава, венци и рузмарин. У композицији Булке наилазимо 

на поређење зелене и црвене боје, при чему је зелена „нога“ асоцијација за 

стабљику, а црвена „блуза“ за латице цвета. Садржај песме Таласи односи се 

                                                 
5 Међу поменутим збиркама су: Muzika za najmlađe N. Hibe, Muzičke igre N. 

Vukomanović i O. Komnenić, Pesma u vrtiću i pesma u školi N. Vukomanović i E. Matić, 

Zapevajmo i zaigrajmo N. Vukomanović i V. Vukadinović, Rastimo s pesmom  N. 

Vukomanović и др. 
6 Од савремених остварења заступљени су: Музички буквар З. Васиљевић, Бајке 

бројалице  Г. Грујић-Гарић, С. Филиповић и Е. Каменова, Народне песме и игре за 

децу, родитеље, васпитаче и учитеље и Заиграјмо весело (народне игре с певањем) 

Н. Јабланов и др. 
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на мењање боје таласа при различитим временским приликама. С тим у 

вези, помињу се зелени, плави, са белом пеном, црни, златни и црвени 

таласи у освит зоре. Бела боја асоцира на зиму – пахуљице, снег, бело рухо, 

завејану стазу, Снешка Белића, на облак, биљке (белу раду), животиње (козу 

и коку) и лађу. Ова боја се најчешће пореди са зеленом (бели крин – зелен 

рузмарин) и црвеном. У песми Процвале јагоде даје се поређење белог цвета 

јагоде и њеног зрелог, црвеног плода. 

Црвена боја се у највећој мери доводи у везу са зрелим плодовима 

воћа – трешњама, јагодама и јабукама. Поред назива црвена, користи се и 

синоним румена за плод јагоде, зору и јагодице на лицу. У песми Мак 

латице су упоређене са црвеним шеширом, а средишњи део са црним оком. 

Народна песма У Милице доноси опис њеног белог лица, румених јагодица 

и црних очију. Плава боја се у највећем броју случајева доводи у везу са 

морем и небом, каткад са освитом зоре или са одевним предметима као што 

су плава кошуљица и морнарске капе. У песми Маестрал јавља се у 

комбинацији са златном бојом (плава морска пучина и златни залазак 

сунца), коју је пожељно упоредити са жутом. Учењем песме Цвеће за маму 

пореде се плави, жути и бели цветићи од којих сваки има одређено значење 

и садржи по једну жељу упућену мајци – плави цветић за ведре дане, жути 

за осунчане, а бели за дугу старост. Уместо израза црн често се јављају 

изрази гарав или мрк (на пример, гарава девојчица, мрки вук). Наилазимо на 

комбинације са зеленом бојом (црна куца – зелена трава) и белом бојом 

(црне чизме – бео снег, бела стаза). Сива боја се доводи у везу са маглом и 

јесењим призорима. Може се упоредити са сребрном бојом која се помиње 

у песми Тече, тече, бистра вода, а односи се на лађу сребром оковану. 

Учењем бројалице Зека може се утврдити љубичаста боја која се доводи у 

везу са љубичицом. 

Након обраде песама, деца могу користити заставице или кругове 

закачене за штапиће, које ће подићи када се у песми помене боја која се 

подудара са бојом заставице или круга који држе. Воће, цвеће, предмети 

(једнобојне лопте и кликери) послужиће као очигледна средства приликом 

утврђивања боје. Током шетњи у пролеће или јесен, док беру цвеће или 

сакупљају лишће, посматрају небо и облаке, уз подсећање на песме, деца ће 

препознавати боје. Такође, након учења песме могу илустровати њен 

садржај. Уколико се догоди да не употребе боју која се помиње у песми, не 

треба их исправљати, како не бисмо спутавали њихову креативност.   

Музика се у комбинацији са ликовним садржајем може користити на 

више начина. Након слушања одређеног дела, деца могу исказати свој 

доживљај кроз цртање, сликање или моделовање. Уколико се користи као 

позадина, уз њу се може читати литерарни текст који ће се касније 

илустровати, или може послужити као средство за стварање пријатне 

атмосфере током бављења ликовним активностима (Филиповић, Грујић-

Гарић, 2009: 319). Такође, посматрање ликовног дела, које је послужило као 

инспирација за настанак одређене композиције, за децу може бити веома 
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интересантно. С тим у вези, корисно је упоредити сачуване ликовне радове 

Виктора Хартмана (Виктор Александрович Гартман) са циклусом 

композиција Слике са изложбе Модеста Мусоргског (Модест Петрович 

Мусоргский), које су настале након композиторове посете изложби. 

У зависности од узраста деце, треба водити рачуна о жанру и дужини 

композиције или њеног дела који се слуша. Нарочито су погодна краћа, 

програмска дела, чији наслов наговештава њихов карактер, који, у највећем 

броју случајева, може бити двојак. Музички педагог Ели Башић ова два 

садржаја, која одговарају двема врстама карактера, назвала је музиком 

покрета и музиком штимунга (Филиповић, 2011: 328–329). Децу најпре 

треба упознати са оба типа садржаја појединачно (уз препознавање 

карактера, темпа, динамике, извођачког састава), док јасно не уоче разлику 

између њих. Након тога, пожељно је користити композиције које доносе 

њихову комбинацију.
7
 У моменту промене карактера деца могу да подигну 

руку како би, у тишини, дала потврду о разликовању музичких садржаја. 

Након слушања, кроз постављање питања и поновно слушање, корак по 

корак, од деце треба тражити да опишу разлике у карактеру одсека исте 

композиције и да препознају којим су музичким средствима остварене.  

Према мишљењу Сање Филиповић, „музика може да појача доживљај код 

деце, па самим тим и ликовни израз, за шта је веома важно пажљиво 

одабрати оне музичке садржаје који могу циљано изазвати и појачати код 

деце визуелизацију одређених мотива“ (Филиповић, 2011: 329). 

Бројалице, које се изводе на једном или на неколико тонова као увод 

у игру, такође представљају материјал за илустрацију или моделовање, јер 

се у њима често помињу животиње. Приликом њихове обраде пожељно је 

користити ритмичке слике, како би их деца визуелно доживела. На пример, 

ритмичке вредности се могу дочарати сликом биљке или животиње о којој 

је реч, при чему се веће слике користе за четвртине, а мање за осмине 

(Ђурковић-Пантелић, 1998: 144–147). У бројалици Расцвета се жути 

дренак (Vukomanović, Vukadinović 1973: 50) осмине се могу заменити 

сликама жутог дренка једнаке величине, док се у бројалици Зека осмине 

могу означити мањим, а четвртине већим илустрацијама зека или љубичица 

(Марковић и др. 2002: 377). Аутори Бајке бројалице предлажу стварање 

шарених бројалица, тј. да на основу њиховог ритмичког извођења деца 

„отискују 'у ритму' боје на подлогу, при чему матрица могу бити шаке и 

                                                 
7 Као примери за илустровање музике покрета могу послужити Бумбаров лет 

Николаја Римског Корсакова (Николай Андреевич Римский-Корсаков), Немачка 

песма, Наполитанска песма, Игра малих лабудова  из балета Лабудово језеро Петра 

Иљича Чајковског (Пётр Ильич Чайковский) и др. Музика штимунга може се 

дочарати композицијама Јутро Едварда Грига (Edvard Grieg), Месечина Клода 

Дебисија (Achille-Claude Debussy), Сањарење Роберта Шумана (Robert Schumann) и 

др, а Шпанска игра Петра Иљича Чајковског може послужити као пример у коме су 

обједињена оба карактера. 
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прсти, или печати од кромпира и сл.“ (Грујић-Гарић, Филиповић и Каменов, 

2011: 66). 

Корелација музичког и ликовног васпитања огледа се у изради 

удараљки и моделовању музичких инструмената у пластелину или тесту у 

боји. Употребом пластичних чаша, флаша и кутија које деца најпре украсе, а 

затим испуне зрнима (пиринча, пшенице, пасуља), шећером, новчићима, 

или другим ситним предметима, добијају се звечке. По украшеним чашама 

и флашама испуњеним различитом количином течности, деца могу ударати 

дрвеним штапићима и производити неколико тонова. Осликане дрвене 

варјаче могу се користити, уместо штапића, као удараљке, а саксије уместо 

звончића. Од перли, дугмића и запушача могу се правити висећи звучни 

предмети (Ђурковић-Пантелић, 1998: 198–200; Протић, 1987: 104). 

Моделовање музичких инструмената остварује се употребом 

пластелина, теста у боји или беолина. Деци се могу емитовати снимци 

композиција за соло инструмент како би јасно разазнали његову боју, као и 

композиције у којима је дата водећа улога инструменту који моделују. С 

тим у вези, птице из Карневала животиња Камија Сен-Санса (Camille Saint-

Saëns) могу послужити за упознавање звука флауте, Лабуд за виолончело, а 

Слон за контрабас. Након слушања музике деци треба показати слику 

инструмента или сам инструмент и објаснити им његове основне делове. У 

комбинацији са другим материјалима (жицом, концем, комадима дрвета и 

др.) могуће је дочарати инструменте из различитих група (дувачке, гудачке, 

удараљке). Пожељно је научити песмицу у којој се помињу музички 

инструменти (Чета мала, Добошар – бубањ,
8
 Мали оркестар – труба, 

триангл, звечке,
9
 Дечак, Сунце и виолина

10
).  

У музичким драматизацијама, које обједињују приповедање, певање, 

глуму, плес и свирање, деца учествују као извођачи на сцени. Било да су 

мале
11

 или сложене,
12

 оне им пружају могућност да се опробају како у 

интерпретацији, тако и на подручју цртања, сликања и пластичног 

обликовања. Њихова креативност може се испољити у обликовању лутки, 

опремању сцене, осмишљавању костима и изради маски. С тим у вези, на 

располагању су им разноврсни материјали (полуобликовани, отпадни и 

природни) и њихове комбинације. Начини на који се они могу употребити 

описани су у трећем и петом делу Мудрости чула – дечјем ликовном и 

драмском стваралаштву, аутора Сање Филиповић и Емила Каменова 

(Филиповић и Каменов, 2009; Каменов и Филиповић, 2010). 

                                                 
8 Vukomanović 1984: 33, 59. 
9 Hiba 1986: 94. 
10 Јанковић 1988: 109. 
11 Видети мале музичке драматизације: Ajdemo medena, Ţabe i roda, Moja kuca, 

Pčelica  (Vukomanović, Matić 1989: 58-59, 112-113, 115-116, 122-123), Leptirić, 

Zvončić, Pčela, Maslačak, Zeko pleše, Tika-taka, Djed i repa (Manаsteriotti, 1979: 110-

119).   
12 Видети драматизацију Непослушно маче (Ђурковић-Пантелић, 1998: 172-179). 
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Табела I: У табели је дат избор дечјих песама и бројалица за 

препознавање боја  
Избор дечјих песама и бројалица за препознавање боја 

 

Боја/боје Назив композиције /опсег/        

(извор) 

ЖУТА 

каљаче 

три цветића 

кућа 

крушка, цвет, јесен, дуња 

пачићи 

пиленце 

крила 

лишће 

лист 

лишће 

лав 

дренак 

 

 

Бата и паче /е1-а1/                       

(Hiba, 1986: 27) 

Висибаба звони /d1-h1/               

(Hiba, 1986: 43) 

На крај села /e1-g1/                    

(Hiba, 1986: 47) 

Жута песма /c1-a1/                       

(Vukomanović, Matić 1989: 93) 

Пачићи /d1-a1/                              

(Vukomanović, 1984: 28) 

Куцкалица уз пјесму Пиле /d1-

a1/ (Dopuđa, 1980: 35) 

Лептир /c1-h1/                          

(Vukomanović, Komnenić 1981: 

29) 

Јесен /c1-b1/                            

(Vukomanović, Vukadinović 

1973: 7) 

Јесен већ је стигла /d1-h1/           

(Vukomanović, 1984: 42) 

Јесен /d1-b1/                                   

(Vukomanović, 1984: 43) 

Јежева успаванка /dis1-a1/            

(Vukomanović, Vukad. 1973: 

22) 

Расцвета се жути дренак    

(Vukomanović, Vukadinović 

1973: 50) 

бројалица 

Жута + друге боје 

банана + црна  (купина) 

светло + црвена (љут семафор) + зелена (ведар 

семафор) 

цвет + бела (лабуд) 

цвет + плава (цвет) 

лептир + бела (лептир) + плава (лептир) 

жута, бела, плава, црвена, зелена (кликери) 

Жуто, црно /c1-c2/                         

(Vukomanović, Matić 1989: 71) 

Семафор /d1-a1/                             

(Hiba, 1986: 90) 

Где је онај цветак жути /cis1-

b1/   (Васиљевић, 2003: 79) 

Пчеле /d1-h1/                         

(Vukomanović, Vukadinović 

1973: 25) 

Лептирићи и цвет /e1-a1/                

(Protić, 1987: 77) 

Кликери /d1-h1/                                

(Hiba, 1986: 56) 
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ЦРВЕНА 

трешње 

јагоде 

јабучица 

румене јагоде 

 

Трешњица /d1-a1/                             

(Hiba, 1986: 24) 

Јагоде /c1-g1/                                    

(Марковић и др. 2002: 398) 

Јабучице црвена /d1-a1/                   

(Protić, 1987: 76) 

Цуцаљка уз пјесму Цуцун 

роде     (Dopuđa, 1980: 34) 

/g1-d2/ - транспоновати 

Црвена + друге боје 

лопта + плава (лопта) 

светло-стој, зелена (светло-крећи) 

трешњица + бела (цвет) 

црвена + жута + зелена; 

зелена + жута + црвена 
румен-јагодице + бела (лице) + црна (очи) 

кликер + бела (кликер) + зелена (трава) 

 

 

Црвено и плаво /c1-a1/                    

(Vukomanović, Matić 1989: 98) 

 

Саобраћајац /d1-h1/                         

(Hiba, 1986: 56) 

Процвала је трешњица /d1-b1/       

(Hiba, 1986: 67) 

 

Семафор /c1-a1/                   

(Vukomanović i Vukadinović 

1973: 40) 

 

У Милице /c1-c2/                             

(Hiba 1986: 78) 

Променљива срећа /h-g1/               

(Јанковић, 1988: 30) 

– транспоновати 

ПЛАВА 
кошуљица 

небо, море, морнарске капе, освит зоре 

море 

сиње море 

 

Таши, таши /d1-a1/                           

(Hiba, 1986: 34) 

 

Плаво /e1-b1/                                     

(Vukomanović, 1984: 20) 

Крај Јадрана /c1-c2/                          

(Vukomanović, 1984: 102) 

Веслање /d1-h1/                                 

(Matić i dr.1990: 215) 

Плава + друге боје 

цветић – ведри дани + жута (цветић – осунчани 

дани) + бела (цветић – дуга старост) 

 

Цвеће за маму /d1-c2/                       

(Јанковић, 1988: 19-20) 

ЗЕЛЕНА 
трава 

трава 

травица 

 

травица 

травица 

шумица 

 

Мрави /e1-a1/                                      

(Hiba, 1986: 29) 

Марко скаче /c1-g1/                           

(Јабланов, 2006: 42) 

Тира лира лира /h-g1/                        

(Protić, 1987: 100) 

– транспоновати 



48 
гора 

гора 

пашњак 

ливада 

рузмарин 

шуме облаче зелену одећу 

Свирање /d1-a1/                                  

(Protić, 1987: 102) 

Геге /e1-a1/                                          

(Dopuđa, 1980: 25) 

Певала је птица кос /es1-b1/              

(Hiba, 1986: 49) 

Мај /d1-c2/                                           

(Hiba, 1986: 69) 

Под оном гором зеленом /d1-

f1/       (Васиљевић, 2003: 20) 

Успаванка /e1-c2/                                

(Hiba, 1986: 82) 

Пролећно коло /d1-h1/             

(Vukomanović i Komnenić 

1981: 61) 

Рузмарин /c1-c2/                                  

(Јабланов, 2009: 54) 

Дочекајмо пролеће /c1-c2/                  

(Vukomanović 1984: 90) 

Зелена + друге боје 

зелена („нога“ – стабло), црвена („блуза“ – цвет) 

 

таласи + плава (таласи) + бела (талас – као капа на 

глави), црна (таласи), златна (таласи), рујно 

црвена (таласи – као корали) 

 

 Булке /cis1-h1/                          

(Vukomanović i Komnenić 

1981: 24)                

 

 

 

Таласи /c1-c2/                                        

(Јанковић, 1988: 69) 

 

ЉУБИЧАСТА 
љубичица 

 Зека                                                       

(Марковић и др. 2002: 377) 

бројалица    

БЕЛА 
облак 

снег 

стаза 

бела рада 

бела рада 

бела рада 

коза 

коке 

лађа 

 

Сунце и мај /d1-b1/                                

(Vukomanović, 1984: 95) 

Новогодишња песма /e1-a1/                 

(Hiba, 1986: 22) 

Долази зима /d1-a1/                               

(Hiba, 1986: 23) 

Ливада /c1-c2/                                  

(Vukomanović i Matić 1989: 13) 

Беле раде /d1-h1/                      

(Vukomanović i Komnenić 

1981: 30) 

Бела рада /d1-b1/                                    

(Vukomanović, 1984: 53) 

Бела коза /d1-a1/                                     

(Matić i dr.1990: 222–223) 

Гуске, патке играле /d1-a1/     
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(Vukomanović i Komnenić 

1981: 19) 

Велико море /dis1-d2/                              

(Vukomanović, 1984: 101) 

 –транспоновати 

Бела + друге боје 
крин + зелена (рузмарин) 

стреле-папирне + зелена (поље) 

цвет јагоде + црвена (зреле јагоде) 

 

Ајте амо, момци, цуре /c1-c2/                

(Јабланов, 2009: 58) 

 

Стреле /d1-a1/                                           

(Hiba, 1986: 28) 

 

Процветале јагоде /d1-h1/                         

(Vukomanović, 1984: 54) 

СИВА 

прах са цесте 

 

Ветар /d1-d2/                                            

(Vukomanović, 1984: 118) 

– транспоновати 

ЦРНА 
гарава девојчица 

мрки вук 

 

Војвођанско коло /c1-c2/                          

(Васиљевић, 2003: 85) 

Вук и лисица /d1-h1/                                 

(Јабланов, 2006: 59) 

Црна + друге боје 
куца + зелена (трава) 

чизме + бела  (снег, стаза) 

 

Куца и маца /c1-c2/                                    

(Васиљевић, 2003: 64) 

Деда мраз /d1-h1/                                       

(Vukomanović, 1984: 86) 

ЗАКЉУЧАК 

Анализом садржаја бројалица, песама и музичких игара у 

коришћеним збиркама долазимо до закључка о њиховој неравномерној 

заступљености. За разлику од великог броја песама у којима се помињу боје 

или комбинација боја, које се у највећем броју случајева могу повезати са 

покретом и претворити у музичке игре, само се у две бројалице јављају 

називи боја. Такође, мали је број песама о музичким инструментима и њима 

је обухваћено тек неколико инструмената (бубањ, труба, триангл, звечке, 

виолина). С тим у вези, намеће се потреба за писањем бројалица и 

компоновањем песама којим би се овај недостатак надоместио.  

Могућности за успостављање корелације између ликовног и музичког 

васпитања предшколске деце су бројне. Оне се претежно заснивају на 

стварању слика и представа у дечјем уму уз помоћ звука или звука и речи, 

које ће материјализовати кроз цртеж, слику, или форму. Успостављање 

корелације је могуће и у супротном смеру – буђењем звучне представе као 

последице визуелног искуства. С тим у вези, деца је могу исказати 
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смишљањем једноставних песмица које ће отпевати или импровизовати на 

металофону или инструменту са диркама, а васпитач је забележити, или 

ритмичким коришћењем удараљки. Најлепше мелодије могу се аранжирати 

за инструменте из Орфовог инструментарија, како би их деца самостално 

извела или се могу уклопити у нову музичку драматизацију. 

Повезујући звук, реч и слику, деца уче да свој доживљај исказују на 

различите, креативне начине. Негујући музичке, ликовне, говорне и драмске 

способности, стављају у покрет све потенцијале свога бића, доживљавајући 

интегрални развој. 
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CORRELATION BETWEEN MUSIC AND ART IN PRE-

SCHOOL INSTITUTIONS 

Ljiljana O. Vojkić
13

 i Jelena O. Dubljević
14

 

Abstract. The results of the research conducted with the aim of 

examining the influence of music on children´s artistic expression have shown 

that ”there is a special, almost organic relationship between musical and artistic 

creative expressions of pre-school children“ (Филиповић, Грујић-Гарић, 

2009:319). By correlating the contents of music and art education one can more 
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fully achieve the aims and tasks of pre-school education and upbringing, and 

children can develop as integral personalities. Pre-school children go through 

three stages: the scribbling stage /accidental realism - from age 2 to 4/, the 

preschematic stage /unsuccessful realism - from age 4 to 6/, and the schematic 

stage /intellectual realism - from age 6 to 9/ (Lovenfeld, 1975, cited in 

Филиповић, 2011). Likewise, in children´s artistic expression one can notice 

three levels: intellectual/narrative, artistic/expressive and notional/symbolic, 

which become even more expressive through musical stimulation (Филиповић, 

Грујић-Гарић, 2009). A correlation between music and art education in a pre-

school institution is mostly based on listening to music which precedes or 

develops simultaneously with children´s artistic expression. However, playing 

music can serve as a tool of becoming acquainted with and making difference 

between colours. Besides, children can become included in designing simple 

musical instruments (Ђурковић-Пантелић, 1998), or in their modelling with 

coloured dough or plasticine (Филиповић, Каменов, 2009). The correlation 

becomes even more conspicuous in musical dramatisation, where it is necessary 

to decorate the scene and make the costumes. The possibilities of establishing a 

correlation are numerous and various, and the ways of establishing it are familiar 

and inciting to children.  

Key words: fine arts, artistic expression, correlation, kindergarden, 

children, music. 
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САБАТОВА ДУХОВНА КРИЗА – ПУТ ОД НАУКЕ ДО 

КЊИЖЕВНОСТИ 

Ана Р. Чановић
1
 

Сажетак: Рад је у цјелини посвећен периоду духовне кризе у 

животу аргентинског књижевника Ернеста Сабата. У уводу се наводе 

основни биографски подаци из живота писца у циљу прегледнијег бављења 

специфичним периодом његовог живота. Размотрена су питања Сабатовог 

сагледавања умјетностии науке, а уједно су и издвојени његови ставови о 

смислу људског постојања и начину хуманизације друштва. У средишњем 

дијелу, истраживање Сабатовог пута од науке до књижевности спроведено 

је на примјерима збирке есеја „Појединац и Универзум“, затим eсеја „Пре 

краја“ и „Отпор“, и три романа: „Тунел“, „О јунацима и гробовима“ и 

„Абадон, анђео уништења“. Закључено је да се Сабато свјесно и без кајања 

посветио свијету књижевности с тим да до краја живота није био сигуран у 

истински разлог свог избора. 

Кључне речи: комуникација, самоћа, духовна криза, Ернесто 

Сабато, писац, наука, књижевност, живот, есеји. 

УВОД 

Рад Сабатова духовна криза – пут од науке до књижевности се бави 

животним раздобљем савременог аргентинског писца Ернеста Сабата са 

посебним акцентом на период духовне кризе – напуштања науке и 

посвећивања књижевности. Радом се настоји показати на који начин је 

кључни дио Сабатовог живота утицао и манифестовао се у његовом 

стваралаштву, односно због чега је дошло до Сабатовог раскида са науком. 

У централном дијелу рада сагледаћемо Сабатову духовну кризу 

проучавајући његово књижевно стваралаштво, најприје кроз збирку есеја 

Појединац и Универзум,есеје Пре краја и Отпор, затим у роману Тунел 

(1948) и романима О јунацима и гробовима (1961) и Абадон, анђео 
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уништења (1974). Проучавање међуодноса приватног живота и Сабатових 

текстова ће се у раду извршити примјеном биографског метода, методом 

анализе текстова и њихове интерпретације. 

Ернесто Сабато (1911-2011) је првенствено познат као аргентински 

романописац и есејиста. Ми ћемо се у овом раду бавити дијелом Сабатовог 

живота који је претходио књижевном раздобљу, као и разлозима и 

околностима који су довели до напуштања свијета науке. Познато је да 

Сабато представља једну од најистакнутијих фигура савремене културе 

Хиспанске Америке и да је у великој мјери био заинтересован за проблеме 

човјекове егзистенције и смисла постојања (Pavlović-Samurović 1993: 701). 

Неопходно је навести опширнију биографију Ернеста Сабата како би 

се лакше сагледале околности које су довеле до његове духовне кризе. 

Ернесто Сабато рођен је 24. јуна 1911. године у селу Рохас у провинцији 

Буенос Аиреса у Аргентини. Имао је десеторо браће и сестара, а родитељи 

су му били досељеници из Италије. Студирао је физику и математику на 

Универзитету Ла Плата. Прикључио се 1930. године анархистичкој 

студентској организацији, а потом Комунистичкој партији Аргентине. С 

великим успјехом је завршио студије физике. У то вријеме је Сабато почео 

да сумња у комунизам и Стаљинове методе управљања СССР-ом, тако да га 

је КПА послала на двогодишње студије у Међународну Лењинову школу у 

Москви. На путу за Русију, присуствовао је 1934. године Конгресу против 

фашизма и ратау Бриселу. Страхујући да се неће вратити из Москве, 

напустио је Конгрес, раскинуо са партијом и пребјегао у Париз.  

По повратку у Буенос Аирес оженио се Матилдом Кузмински Рихтер 

1936. године. На Универзитету Ла Плата је 1938. године докторирао и добио 

стипендију за рад на атомској физици у Лабораторији Кири у Паризу. У 

Лабораторији је сарађивао са Иреном Жолио-Кири, али се упознао и са 

покретом надреалиста са којима је проводио ноћи у баровима Париза. Већ 

следеће године прешао је на Институт за технологију у Масачусетсу (МИТ) 

у САД-у. По повратку у Аргентину крајем 1939. године добио је мјесто 

асистента, а потом и професора теоријске физике на Универзитету Ла 

Плата.  

Сабато је доживио дубоку духовну кризу 1945. године, у моменту 

када је већ уживао славу као физичар, окренуо се књижевности и одселио у 

село да се посвети писању.Роман Тунел (1948) је одмах добио похвале 

Алберта Камија, који га је и превео на француски језик, Жана Пола Сартра, 

Томаса Мана, Грејема Грина, Виктора Гомбровича и других. Тунел чини 

трилогију са још два чувена Сабатова романа: О јунацима и гробовима 

(1961) и Абадон, анђео уништења (1974).  

Сем тога, Сабато је објавио више књига есеја и књижевних огледа, 

под насловима Појединац и Универзум (1945), Писац и његове утваре 

(1963), Разговори са Борхесом (1976), Пре краја (1998) и Отпор (2000).  
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Сабато се сматра једним од највећих писаца метафизичке прозе. 

Више пута је био кандидат за Нобелову награду. Био је предсjедник 

Националне комисије која трага за несталима у Аргентини. Сабато се 

сматра последњим класичним писцем аргентинске литературе. За свој рад 

примио је многа међународна признања, између осталих Легију части и 

награду Мигел де Сервантес. 

У циљу разумијевања научних околности у којима је сазријевао 

Сабато, неопходно је подсјетити се неколико прекретница на пољу физике. 

1896. године у Паризу, Анри Бекерел је открио феномен радиоактивности, 

чија су својства касније проучавали бројни европски научници. 

Супружници Пјер и Марија Кири су открили бројне радиоактивне елементе 

и вршили истраживања о могућностима њихове примјене, која би била 

вишеструко корисна по друштво. Око 1917. године физичар Ернест 

Рутерфорд је поставио хипотезу о атомском језгру око кога се налазе 

електрони.  

Ернесто Сабато уписује Факултет физичко-математичких наука на 

Националном универзитету Ла Плата 1929. године, са 18 година. (промењен 

је редослед речи јер реченица не може почињати годином) У току студија 

сазнаје да је Џејмс Чедвик, 1932. године открио неутрон као саставни дио 

језгра и да 1935. године Фредерик и Ирена Жолио-Кири производе 

вјештачку радиоактивност. 

Ернесто Сабато докторирао је 1938. године са 27 година и добио 

стипендију за истраживање на пољу нуклеарне физике у Лабораторији 

Кири, са Иреноми Фредериком Жолио-Кири (Ирена је била кћерка Пјера и 

Марије Кири). У децембру исте године у Берлину, Ото Хан и Фриц 

Штрасман открили су феномен који је промијенио историју: нуклеарну 

фисију изазвану неутронима, а 1939. године Фредерик Жолио утврђује да се 

фисијом уранијума емитују неутрони, који су у стању фисионирати остала 

језгра уранијума, штодаље отвара могућност ланчане реакције. На основу 

тога, Фредерик Жолио је представио Академији наука патент о нуклеарном 

експлозиву, који се сматрао тајном, јер је Париз био окупиран од стране 

нацистичке војске. У овом периоду нуклеарне физике, Сабато је сарађивао 

са паром Жолио-Кири и био је у могућности посматрати кретање приче у 

правцу нуклеарног оружја. Међутим, у току боравка у Паризу, у једној од 

најнапреднијих лабораторија, парадоксално почиње да слаби Сабатов 

интерес за физичким наукама, које почињу бивати све више апстрактне: 

требало је замислити језгро које емитује зрачења, а која се потом детектују 

ручним инструментима.  

Код Сабата се јављају сумње и следећа питања:  

- како рећи нешто о нуклеарној структури уколиконе постоји 

„микроскоп“ да опази нуклеарне димензије, тј. хиљадити дио милионитог 

дијела милионитог дијела метра?  
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- у које сврхе би се користио нуклеарни експлозив уколико се успије 

направити?  

Научник који ће постати писац имао је више питања него одговора. 

Године 1939. Сабатопутује у САД да ради у Институту за технологију у 

Масачусетсу (МИТ). 1940. године је предавао на Универзитету Ла Плата. 

Предавао је теорију релативитета и квантну механику, двије дисциплине 

које су тих годинанаправиле револуцију у науци. Сабато је објашњавао на 

својим предавањима како су маса, вријеме и удаљеност релативни те да 

зависе од брзине посматрача који их мјери, као и да је простор закривљен. 

Ништа није детерминистички како је вјеровао Ајнштајн. Није било могуће 

предвидјети будућност система. Реалност физичких ствари почела се 

сагледавати зависно од посматрача. 

Други свјетски рат стварао је даље неизвјесности у научном 

окружењу, јер се мислило да је нацистичка војска тражила начин како да 

изради атомску бомбу.Ернесто Сабато је почео да испитује циљеве науке, 

разочарао се у истраживања поменуте материје и све више се почео 

интересовати за људску природу и креативност без граница коју једино 

омогућава књижевност. Надреалистичка искуства су довела Сабата до 

егзистенцијалистичке кризе коју је ријешио бијегом у Аргентину и 

посвећивањем књижевности (Modesto 2011). 

ПОЧЕТАК КРИТИКЕ НАУЧНИХ ДОСТИГНУЋА 

Сабатова књижевна дјела се сматрају егзистенцијалистичким, а за 

основне теме узимају самоћу, одсуство комуникације и хуманизације 

друштва. Сабато полази од идеје да савремени човјек доживљава дубоку 

кризу, али не економску ни социјалну, већ духовну. Есеј Будућност 

незнањау оквиру збирке есеја Појединац и Универзумбави се питањем 

особености и вриједности науке, као и разликом између обичног 

истраживача и генија, а за примјере Сабато наводи Мадам Кири и 

Ајнштајна:  

Али неопходно је имати у виду да се велико напредовање у 

научној мисли не састоји од извдвојених чињеница, него од 

теорија, од појмовних синтеза. (...) Мадам Кири је специјалиста; 

она стрљиво изолује један хемијски елемент; Ајнштајн је човек 

синтезе, који спаја у велику теорију хиљаде ситних чињеница до 

којих су дошли специјалисти. То је растојање које постоји између 

обичног истраживача и генија (Sabato 2005: 28). 

На основу ових референци можемо утврдити да Сабато прави јасну 

дистинкцију између поменутих физичара – имајући у виду да је и сам 

сарађивао на пољу науке са породицом Кири, закључујемо да је Сабато 

мишљења да, ма колико год били успјешни и признати у свом раду, ни он 
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нити Мадам Кири, као ни Ирена Жолио Кири, не могу достићи за свој рад 

углед какав има ум теоријске физике, Алберт Ајнштајн. 

У наставку текста Сабато говори о развоју и карактеристикама 

физике, фокусирајући се на њене недостатке и наглашавајући да су домети 

физичара релативно ограничени: 

Развој физике је узорит, јер је то најједноставнија од 

природних наука, па према томе, наука које је најдаље отишла. 

Као и у свим гранама научног знања, њено напредовање је било 

обележено узастопним сједињавањима. (...) Али свако 

сједињавање је било теже него претходно, и како се напредовало, 

изгледало је да се приближавамо граници рационално 

објашњивог. У једном тренутку се веровало да су квантови та 

граница; даље се простирао пространи и непознати континент 

ирационалног. Као у некој непознатој кући у којој нема светла, 

физичари су слепо тумарали, не успевајући да пронађу врата и 

степениште. Некадашња физика, јасна и логична, испуњавала је 

свој темељни задатак –објашњавала је и предвиђала. Сада су 

чињенице чудне и често долазе а да их нико не очекује; затим 

теоретичари измишљају компликоване хипотезе да би их 

оправдали (Sabato 2005: 29). 

Сабато овдје сугерише да, иако и даље сматра физику 

најразвијенијом науком, она више у њему не буди интересовање за даљим 

истраживањем. Он сматра да је његова генерација постигла највиши домет 

на пољу прочавања пада тијела, кретања планете, топлоте, рада, 

електрицитета и магнетизма, те да је немоћна објаснити нове појаве. За 

примјер Сабато наводи експлозију уранијума, а физичари у тој немоћи 

постају збуњени и ташти. 

У Сабатовој филозофији кључни појам је појам синтезе – неопходно 

је међусобно разумијевање различитих специјалиста: физичара, биолога и 

социолога. Филозофија не може занемарити науку, већ филозоф мора да 

буде збир свих знања свога времена, као што је Аристотел био физичар, 

математичар, биолог и социолог. Сабато је мишљења да не постоји јасна 

граница између универзалног и партикуларног, јер филозоф не може да 

установи и пронађе опште законе о бићу и сазнању без познавања посебних 

наука. Сабато критикује садашње стање у физици говорећи да је 

специјализација по поглављима условила отежано разумијевање међу 

поменутим специјалистима: 

Развој физике постао је тако широк да је наметнуо 

специјализацију у сваком појединачном поглављу, уз отежавајућу 

околност да се ти специјалисти свакога дана све мање међусобно 

разумеју: онај који мери спектар може бити неспособан да схвати 

другога који се бави теоријама језгра (Sabato 2005: 30). 

За Сабата су научници наивни, јер вјерују да се могу бавити 

посебним запостављајући опште. Синтеза би се могла остварити једино 
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постојањем надчовјека, или по Сабату 

математилогифизиепистемолограматичара. Сабато истиче да би такав 

човјек морао знати ријешити проблеме из различитих наука, јер данас број и 

сложеност проблема расту много брже него човјекова способност 

разумијевања. 

Здрав разум, како каже Сабато у истоименом есеју, представља 

великог непријатеља науке и филозофије, а многи проблеми би били 

ријешени када би се човјек одлучио да пређе преко здравог разума: 

Чим изађемо из нашег малог свакодневног универзума, 

престају да важе наше представе и предрасуде. То је разлог због 

којег нас бесмисао салеће са свих страна. И још више: пожељно је 

да тако буде, јер то је гаранција да се иде добрим путем. Ако неки 

астроном изложи теорију о Универзуму која је прихватљива за 

обичног човека, извесно је да греши (Sabato 2005: 36). 

Када су у питању научни закони, Сабато указује на опасност од 

апстрактног, а оно што је опште лако постаје апстрактно. Као примјер 

општих научних закона Сабато у есеју Преко апстракциједо моћи наводи 

Ајнштајнову теорију, док код појединачних научних закона помиње Њутна. 

Сабато се, ипак, прећутно опредјељује за Њутнов метод, јер се о његовим 

проналасцима још увијек могу причати анегдоте, а Ајнштајнови методи су 

народској интуицији страни (Sabato 2005: 44). 

Апострофирање злоупотребе научних достигнућа, под којима 

Сабатово подразумијева израду атомске бомбе и њену употребу у Другом 

свјетском рату, указује на његово разочарење у бит науке, која се 

претварала у лавиринт симбола. Да би појачао ефекат истинитости, Сабато 

додаје и овај опис у есеју И шта онда?: 

Као што је машина почела да се ослобађа од човека и да му 

се супротставља, претварајући се у безимено чудовиште страно 

људској души, наука се претварала у хладан и дехуманизован 

лавиринт симбола. (...) Троуглови и челик, логаритми и 

електрицитет, синуси и атомска енергија, чудно повезани са 

тајанственим и ђаволским облицима новца, створили су коначно 

Велики Зупчаник, а људска бића су коначно постала њени 

безначајни и немоћни делови. И док научници специјалисти 

проводе живот у дну неке лабораторије, мерећи спектографске 

плочице и гомилајући хиљаде равнодушних бројева последње 

индивидуе механичке ере, авијатичари који су још увек били 

некакви витезови луталице у ваздуху, полако улазе у безимене 

кохорте великих маса летећих апарата, док њима наслепо 

управљају радио или гониометри, следећи ишпартане и 

апстрактне мапе, како би бомбардовали тачке које су одређене 

картезијанским координатама (Sabato 2005: 56). 

Сабато каже да су научници заправо слуге које марљиво раде на 

усавршавању сваког изума, које даље државе преузимају на коришћење и 
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најчешће, злоупотребу. Сабато слободу научника пореди са слободом 

авијатичара који су сада заробљеници у ваздуху и њима управљају нови 

технички изуми.  

Сабато у есеју Откриће Америке подвлачи да обдареност научним 

духом није никаква привилегија. Напротив, сваки напредак у науци значио 

је ново незнање које се укључивало у дух лаика, а поменуто незнање 

напредује ка застрашујућој будућности: 

Сам Колумбо био је обдарен научним духом: даром 

запажања и теоријском истрајношћу. Његова запажања о 

магнетском отклону била би довољна да му обезбеде име у 

историји физике; тачно је да је његова теорија о тој појави 

погрешна, али су погрешне и ове садашње (Sabato 2005: 134). 

НАУКА КАО ТУНЕЛ – КЊИЖЕВНОСТ КАО ОСЛОБАЂАЊЕ  

Сабато сјетно говори о 19. вијеку, називајући га чудесним и вијеком 

науке и напретка идеја. Насупрот томе, двадесети вијек је симбол 

механизованих кланица, масовних убистава Јевреја, очајања и страха. Наука 

је сада у служби централизације државе, разарања и смрти. Она није 

гаранција ни за шта, јер су њеним реализацијама, по Сабату, туђа етичка 

занимања. Сабато даље наводи да су два свјетска рата, тоталитарне 

диктатуре и концентрациони логори показали какво смо чудовиште од 

свијета родили и одгајали. Наука је требало да понуди рјешење за све 

човјекове физичке и метафизичке проблеме, а умјесто тога, допринијела је 

лакшој концентрацији џиновских држава и смрти уз помоћ атомских 

печурака (Сабато 2004: 94). 

Kaда је осјетио да ће смрт убрзо наступити, Сабато је написао 

аутобиографски есеј под називом Пре краја, 1998. године. У виду сјећања 

Сабато вјешто и хронолошки оживљава догађаје из свог живота. Стога овдје 

неколико деценија касније у односу на друга дјела и на другачији начин 

сазнајемо чињенице о његовом одрастању, тренутку опредјељивања за 

науку и коначно, одлуци о напуштању тог свијета и комплетном 

посвећивању писању. Како каже Сабато, једну од кључних улога у његовом 

одрастању и стварању љубави према писању имао је професор у средњој 

школи, Педро Енрикес Урења:  

Њему дугујем своје прво зближавање са великим писцима, 

а његову мудру поруку још увек памтим: „Тамо где завршава 

граматика, почиње велика уметност“. (...) Као тада – тако давно! - 

када смо заједно били у возу и када сам га питао, жалостан што 

видим да му године пролазе у безначајним пословима: „Зашто, 

дон Педро, губите време са том децом?“ А он ми је, уз свој 

љубазан осмех, одговорио: „Јер би међу њима могао бити неки 

будући писац (Сабато 2004: 48). 
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У наставку Сабато додаје да је у дјетињству немир у души отклањао 

пишући дневнике које је спаљивао када је одрастао. Свијет математике, 

умјетности и књижевности су за њега представљали бијег од тјескобе у 

којој је живио. Сабато описује како је још као средњошколац читао Шилера, 

Шатобријана, Гетеа, Русоа, али наглашава да су посебан утицај на њега 

извршили Достојевски, Гогољ, Толстој и Чехов. Ипак, након завршене 

средње школе, како смо раније поменули, Сабато уписује студије физике. 

Поновно враћање на свијет књижевности и сумњу у исправност одабира 

свог дотадашњег позива на пољу науке Сабато описује ријечима: 

Древне силе, у неким мрачним одајама, спремале су 

алхемију која ће ме заувек одаљити од безгрешног краљевства 

науке. (...) Беше започела криза која ће ме удаљити од науке. Јер 

мој дух, који се одувек управљао осцилацијама, између светлости 

и таме, између реда и хаоса, аполонијског и дионизијског, усред 

тог свог неспретног карактера, мој дух се сада налазио сметен 

између најекстремнијих облика рационализма, које представља 

математика, и најдраматичнијих и најмоћнијих облика 

разборитости (Сабато 2004: 80). 

Сабато је и сам збуњен и затечен јављањем сумње у резултат 

дотадашњег рада, али са друге стране осјећа да нешто мора брзо 

промијенити, јер ће незадовољство неминовно постати све веће. На том 

путу је Сабата мали број колега и пријатеља подржавао, питајући се како је 

могуће да се након доктората из физичко-математичких наука опредијели за 

писање романа. Сматрали су да је књижевност пуко шарлатанство и да су 

тада научници били земљи најпотребнији, те да је наука врхунска творевина 

човјека. Иако је рад у лабораторији Кири сматрао највишим циљем којем је 

физичар могао тежити, Сабато се ипак осјећао неиспуњеним. Након тога, 

стипендија му је пренијета на Институт у Бостону. Немогућност даљег 

поступања по инерцији он описује овако: 

Био сам у погубном расцепу између оног што је за мене 

значио тај позив коме сам жртвовао године, и неизвесног, али 

несавладивог присуства једног новог зова. Тренутак у ваздуху 

кад не налазимо идентитет у ономе што смо били (Сабато 2004: 

89). 

Сабато ставља до знања да већину поступака из овог периода живота 

није могао да објасни. Тај дио живота поистовјећује са сном, па чак и 

ноћном мором, због нелогичности и противрјечности. Сабато жели читаоцу 

да покаже правог и несавршеног себе – поистовјећује се са романтичарем 

Новалисом и Достојевским, говорећи да им је заједничка тежња за 

страшним испољавањем облика своје душе. Сабато говори како је свој први 

роман почео да пише када је био на ивици самоубиства и да му је писање у 

том тренутку био једини излаз из дубоке депресије и пут ка успостављању 

нарушеног склада.  
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Када му је оштећени вид онемогућио да чита и пише, Сабато се 

посветио сликарству говорећи да нас судбина увијек води до онога што је 

требало да будемо. Овим нам Сабато указује на чињеницу да нема дилеме 

да ли је правилно поступио напустивши науку – погријешио је у томе што 

само раније није слиједио своју судбину. 

ПИСАЊЕ ЈЕ СВРХА ЖИВОТА 

Како Сабатови есеји обрађују тему напуштања науке и окретања 

књижевности укључујући размишљање и закључивање, то ћемо у њима 

наћи богатију грађу за извођење закључка о ралозима његове духовне кризе. 

Ипак, усредсредићемо се и на поједине сегменте три његова романа који 

представљају замишљену трилогију: Тунел, О јунацима и гробовима, 

Абадон, анђео уништења, у којима се у мањој мјери али не и мање значајно 

провлаче Сабатова разматрања умјетности и науке, као и 

егзистенцијалистичка и нихилистичка промишљања. 

У есеју Пре краја (1998) Сабато ће рећи да је роман Тунел замислио 

као причу о једном сликару који очајнички покушава да се исповиједи. 

Посредством главног јунака, Хуана Пабла Кастела, Сабато покушава 

умирити тјескобу коју осјећа у свијету нереда. Писање му је било тада 

најузвишенији и најмоћнији медиј који му је омогућавао изразити хаос у 

којем се константно борио, а са друге стране ослобађање не само идеја, већ 

и најскривенијих опсесија (Сабато 2004: 96). Мукотрпан процес 

објављивања свој првијенца Сабато објашњава ријечима: 

Тунел је био једини роман који сам желео да објавим, а да 

бих то успео морао сам да претрпим горка понижења. С обзиром 

на моје научничко образовање, ником није изгледало могуће да 

бих био у стању озбиљно да се посветим књижевности. Један 

чувени писац имао је коментар: Зар један физичар да напише 

роман (Сабато 2004: 104)! 

Могли бисмо на извјестан начин поистовјетити Сабата са главним 

јунаком романа Тунел, Кастелом. Наиме, и Сабато се у периоду живота када 

пише поменути роман осјећа несхваћеним и усамљеним, а такав је и сликар 

Кастел. Он очајнички жели да неко схвати слику под називом 

Материнство, као што и Сабато жели да му се пружи прилика да се докаже 

као писац. Сабато вјешто посредством јунака изражава неке од својих 

ставова:  

У време када сам ја имао пријатеља, често су се смејали 

мојој настраности да увек изаберем најпогрешнији пут. Питам се: 

зашто стварност мора да буде једноставна (Sabato 1999: 49). 

Рећи ћемо да се у овим редовима подједнако проналазе и Сабато и 

Кастел: Сабато којег су у тренутку одрицања од науке напустиле колеге, а 

он је изабрао самоћу и изолацију у виду живота на селу убијеђен у 



62 
исправност избора, ма шта други мислили о томе. Слично томе, Кастел, 

опсједнут Маријом Ирибарне коју је упознао на изложби, покушава наћи 

начин да дође до поновног сусрета са њом не бирајући средства. На том 

путу Кастела не омета ни сазнање да она има слијепог мужа. То Сабато 

користи да би размотрио идеју тунела и каже: 

Да ли су се пролази стварно сјединили и наше душе 

спојиле? Какве ли моје глупе илузије у свему томе! Не, пролази 

су и даље паралелни, као и раније, мада је зид који их је 

растављао био као неки стаклени зид,а ја сам могао видети 

Марију као неку ћутљиву фигуру коју нисам могао дотаћи... Не, 

чак ни тај зид није увек био такав: покаткад би опет био од црног 

камена и ја нисам знао шта се догађа са његове друге стране, шта 

је било са њом у тим анонимним интервалима, какви су се чудни 

догађаји догађали;чак сам мислио да се њено лице у тим 

тренуцима мењало и да га је нека подругљива гримаса 

деформисала и да је можда било измењених осмеха са другим и 

да је цела прича о пролазима била моја смешна измишљотина или 

уверење и да је у сваком случају био само један тунел, мрачан и 

усамљен; мој тунел, тунел у коме је протекло моје детињство, 

моја младост, цео мој живот. А на једном од оних прозирних 

делова каменог зида видео сам ту девојку и наивно сам веровао 

да је ишла другим тунелом паралелним са мојим; кад је у ствари 

припадала широком свету, свету без граница, оних који не живе у 

тунелима; а можда се из љубопитства приближила једном од 

мојих чудних прозора и угледала призор моје безнадежне 

усамљености или ју је заинтересовао неми језик, шифра моје 

слике. А онда, док сам ја још увек ишао даље кроз свој пролаз, 

она је напољу живела својим нормалним животом, бурним 

животом којим су живели људи који живе напољу, оним чудним 

и бесмисленим животом у коме је било плесова и свечаности, 

радости и фриволности. А покаткад се дешавало кад сам ја 

пролазио поред неког од мојих прозора, да је она стајала чекајући 

ме немо и чежњиво (зашто чекајући ме? и зашто немо и 

чежњиво?); али се дешавало да она не дође на време или заборави 

то убого затворено биће, а онда сам је ја с лицем чврсто 

приљубљеним уз стаклени зид, гледао издалека како се смеши 

или безбрижно плеше или је нисам, што је било још горе, уопште 

видео, и замишљао сам је на неприступачним или глупим 

местима. А онда сам осећао даје моја судбина била бескрајно још 

усамљенија но што сам то могао и замислити (Sabato 1999: 212). 

Да би се објаснио овај подужи одломак потребно је да заронимо у 

његове психолошке и филозофске аспекте. Сликар Кастел, који је живот 

провео у тјескоби, самоћи и изолацији, доживотно корача тунелом, а једина 

нада да ће пронаћи излаз из њега је случајан сусрет са непознатом дјевојком 



63 
која ће разријешити његове проблеме и анксиозност коју, очито, носи у 

себи? С тим у вези уjeдно можемо рећи да је Сабато у моменту писања 

истоименог романа такође заробљен у сопственом тунелу – он њим сам 

корача ка непрегледном циљу са надом да је на правом путу. Сабато је 

изабрао окушати се у писању првог романа и сада бојажљиво промишља да 

ли ће његов израз скривених идеја имати будућност.  

Коначно, свијет можда и јесте подијељен на двије врсте људи – оне 

који посматрају друге из своје учаурености и оне који живе живот радујући 

му се и уживајући у својој безбрижности и површности. Првој категорији, 

по традиционалној подјели, припадају умјетници, ствараоци који су 

спремни да живот гледају споља, да га промишљају и приказују, али не и да 

га живе и уживају у површним задовољствима која им се нуде, док другој 

категорији припадају појединци који живе без свијести о томе да постоје 

ограничења, да постоје људи у тунелу, у самоизолацији, а који опет желе и 

могу да уживају у плодовима стваралаштва умјетника. Да ли је то 

филозофија живота коју је желио да нам сугерише Сабато, јер и сам у њу 

вјерује, или је то само фиктивно размишљање Kaстела који постепено губи 

разум и уплиће се у чврсту мрежу која ће га на крају довести до безнађа из 

којег ће услиједити коначан чин убиства Марије Ирибарне? На постављено 

питање могао би се тражити одговор у складу са теоријом отвореног дјела 

Умберта Ека, на основу које би се и Кастелово фиктивно безнађе могло 

тумачити као директна последица стварне Сабатове духовне кризе, коју 

писац проживљава управо у периоду када пише роман Тунел. 

У роману О јунацима и гробовима (1961) у посвети Сабато говори да 

једино умије да пише прозу која га ослобађа опсесије која ни њему самоме 

није јасна и да је овај роман заправо резултат истраживања мрачног 

лавиринта који води средишњој тајни нашег живота. За Сабата свака 

јединка носи свој мрачни лавиринт, а све док га не истражи неће спознати 

стварни животни смисао(Sabato 2012: 5). У првом поглављу Змај и принцеза 

Сабато износи своје виђење песимизма и каже: 

Да би човек имао мрачно виђење света, морао је у тај свет 

и његове могућности претходно веровати. Још је чудније и 

парадоксалније што песимисти, након разочарања, нису стално и 

систематски лишени наде, него се, у извесном смислу, чини да су 

спремни у сваком тренутку да обнове своја надања, премда то 

скривају под црним плаштом преиспољних мргуда, јер осећају 

неку врсту метафизичког стида; као да је песимизму, да би вазда 

био јак и устрајан, повремено потребан подстицај у виду новог и 

суровог разочарања (Sabato 2012: 28). 

У роману Тунел Сабато заузима песимистични став према животу 

посредством главногјунака Кастела. У роману О јунацима и гробовима 

супротстављају се нихилизам и нада која опстаје упркос свим неприликама 

које човјек мора да преброди. Сабато указује да нада постоји тиме што је 

јунак Мартин пронашао смисао живота у Алехандри; међутим, поновно 
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одсуство комуникације га доводи до ивице самоубиства. Иако је Сабатова 

визија аргентинског човјека прилично песимистична, овај одломак нам 

указује на чињеницу да и нада заузима одређени дио његове мисли. 

Насупрот потпутном очају и одсуству наде у роману Тунел, роман О 

јунацима и гробовима представља Сабатову метафизику наде: 

Човек није саздан само од безнађа него и од вере или наде, 

не само од смрти него и од жеље за животом, не само од 

усамљености него и од тренутака заједништва и љубави. Уколико 

би превладало безнађе, сви бисмо се препустили смрти или бисмо 

се убили а то се не дешава. (...) Наш разум, наш ум нам 

непрекидно доказују да је овај свет ужасан. Стога је разум 

погубан и води скепси, цинизму и коначно уништењу. Срећом, 

човек готово никаданије разумно биће и због тога се нада готово 

увек изнова рађа на згаришту и пепелишту (Sabato 2012: 215). 

Сабато нам преко размишљања јунака Алехандре, Мартина, 

Фернанда и Бруна представља своју концепцију човјека и егзистенције. 

Бруно представља тачку повезаности ликова у оквиру унутрашње структуре 

романа и уједно сакривеног Сабата унутар романа. Када је у питању 

беспомоћност људског бића, Бруно каже: 

Постоји ли људско биће чија животна прича није, на крају 

крајева, тужна и загонетна? (...) Не постоји човек који би у 

крајњој линији заслуживао презир или иронију: пре или касније, с 

чврстим валутама или без њих, снаћи ће га несреће, смрт деце, 

браће, сопствена смрт и сопствена усамљеност пред смрћу. 

Напослетку испада да је он беспомоћнији од икога: као што је 

ратник затечен без панцира беспомоћнији од оног безначајног 

мирног човека који никад панцир није имао нити осећа да му 

недостаје (Sabato 2012: 32). 

У циљу разумијевања Сабатовог последњег романа Абадон, анђео 

уништења (1974) неопходно је прочитати претходна два, јер се већина 

ликова опет појављује. Роман није једноставно резимирати, јер се састоји од 

великог броја краћих поглавља у којима се наратори смјењују. У појединим 

поглављима сведоци смо догађаја које нам приповиједа Сабато у првом 

лицу, док у другим дјеловима читамо о искуствима и његовим састанцима 

са Бруном, Алехандром, Мартином, Фернандом Видал Олмосом и 

мноштвом других ликова. У овом роману долази до укрштања приватног 

живота и књижевности будући да се у њему појављује сам аутор романа 

посредством јунака Сабата.  

Александра Манчић (2003: 389-391) наводи да Сабато сада ступа у 

властити роман као средишни лик са циљем да објасни себи и читаоцу 

могућност исказивања размишљања која га најдубље тиште и највише 

заокупљају.Он трага за знањем које обухвата и рационално и ирационално, 

а омогућавају га савремени егзистенцијализам, феноменологија и 

књижевност. Сви Сабатови ликови су агонични и у њима се одвија 
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непрестана борба са силама ирационалног, са изопаченошћу људи и са 

стањем у друштву. Раздор између свијета науке и свијета умјетности се 

јавља код Сабата и у Абадону: 

Напустио је науку да би писао фикцију, као кад би нека 

добра домаћица изненада решила да се ода дрогама или 

проституцији. Шта га је навело да измисли све те приче? И шта 

су оне биле у ствари? (..) Углавном се књижевност сматра као 

нека врста обмане, као не баш озбиљан посао (Sabato 2003: 33). 

У Писму далеком младићу Сабато каже да је недостатак тема у жељи 

за писањем заправо добар знак, а не разлог за обесхрабрење. Они који пишу 

о било чему и бирају теме су, према Сабату, плодне фабрике тв драма и 

бестселера по мјери, тј. проститутке у умјетности. Када су у питању 

озбиљни писци, тема бира човјека. Писању човјек прибјегава када више не 

може издржати и када схвати да ће полудјети због опсесија које га прате из 

најдубље таме: 

Да би се човек дивио мора бити велик, премда то изгледа 

парадоксално. И зато савременици тако ретко признају ствараоца 

– то готово увек чине потоње генерације, или барем она врста 

савременог потомства коју представља иностранство. Људи који 

су далеко. Они који не виде како пијеш кафу и како се облачиш
 

(Sabato 2003: 99). 

На овом мјесту Сабато прави алузију на свој први роман и чињеницу 

да су га савременици више оспоравали него хвалили мислећи да Сабато 

много више може да пружи као научник него као писац. Сабатов први 

роман су одбили сви издавачи у земљи. Ипак, роман је са одушевљењем 

прихватила француска публика, а Ернеста Сабата је као писца прославио 

француски писац Алберт Ками који је усмјерио пажњу људи на његов 

роман. Закључујемо да је Ками је у овом горенаведеном одломку из 

Абадона у ствари врста савременог потомства и човјек који је далеко, који 

је у кључном тренутку одиграо историјску улогу за афирмацију Сабата као 

будућег аргентинског класика. Стога, колико год Сабато био разочаран у 

суд својих савременика, остварио је неоспорна и утицајна признања, како 

савременика, тако и будућих генерација. 

ЗАКЉУЧАК 

Проучавање различитих периода живота Ернеста Сабата указује на 

бројне могућности њиховог тумачења. Наиме, у првим деценијама писања у 

есејима је присутан Сабатов израз одбијања оног шта је урађено са научним 

сазнањима. У романима се, ипак, назире Сабатова блага несигурност у 

исправност одлуке и немогућност проналажења разлога за такав избор - у 

већој мјери што права књижевна дјела нису довољно цијењена од стране 

савременика, него што је мишљења да би он сам већи допринос дао на пољу 

науке. Можемо рећи да је Сабато један од најутицајнијих писаца међу 
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научницима. Да му је читање била страст сведочи одломак из есеја који је 

писао пред смрт: читање ме прати до дан данас, мењајући ми живот 

захваљујући тим истинама које поседује само велика уметност (Сабато 

2004: 54). 

Како каже А. Манчић-Милић (2003: 389-391), није нам увек лако да 

одредимо да ли спознаја коју нам роман нуди долази као знање које је већ 

стечено па преточено у роман, или је она исход коме роман треба да води. 

На ово питање није нам лако одговорити, јер се за Сабата књижевно 

стварање не разликује много од душевних искустава. 
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SABATO`S SPIRITUAL CRISIS - THE WAY FROM SCIENCE 

TO LITERATURE 

Ana R. Čanović
1
 

Abstract: The paper is entirely dedicated to the period of spiritual crisis 

in the life of Argentine writer Ernesto Sabato. In the introduction are stated basic 

biographical details from the life of the writer for the purpose of further 

elaboration of specific period of his life. In the paper are also discussed the issues 

of Sabato’s consideration of art and science, as well as his views on the meaning 

of human existence and way of humanization of society. In the central part, the 
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research of Sabato’s path from science to literature was conducted on examples of 

collections of essays “One and the Universe“, th essays “Before the End“ and 

“The Resistance“ and three novels: “The Tunnel“, “On Heroes and Tombs“ and 

“Abaddon, The Angel of Darkness.“ It is concluded that Sabato intentionally and 

without regret dedicated himself to the world of literature taking into account that 

for life was not sure about the true reason of his choice. 

Keywords: communication, loneliness, spiritual crisis, Ernesto Sabato, 

writer, science, paths, literature, life, essays. 
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САДРЖАЈИ ВРЕМЕНСКЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ У 

ПРЕДШКОЛСКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

Милан В. Живановић 
1
 

Сажетак. У раду су приказани садржаји временске оријентације у 

предшколском образовању. Одсуство конкретног чулног доживљаја 

времена знатно отежава могућности усвајања временских појмова, њихових 

релација и мерења. Пут за превазилажење проблема је везивање 

карактеристичних активности и појава, којима су деца овладала, за 

врменске појмове које је потребно увести. У непосредном раду најбољи 

резултати се постижу инегралним приступом проблематици, коришћењем 

разноврсних методичких поступака и дидактичког материјала. Потребно је 

искористити, готово сваку, ситуацију која пружа могућност развијања ових 

појмова неопходних за нормално укључивање деце у припрему за школу и 

живот уопште. То пружа одличану подлогу за плодоносну сарадњу 

родитеља и васпитача. Данашња деца одрастају у блиском окружењу ИКТ 

средстава, па њихово одмерено и правилно коришћење помаже и при 

развијању елемената временске оријентације. 

Кључне речи: корелација, методика, мерење времена, временска 

оријентација, предшколско образовање, деца, време. 

УВОД 

Време је једна од најважниjих компоненти реалног света. Опажање 

објеката, појава и процеса је непотпуно без њихове међусобне узајамности и 

временског оквира. Као филозофски концепт време се посматра као облик 

постојања материје, одражавајући њено непрекидно кретање кроз развој 

природе, друштва и људске свести. Време је у константном равномерном 

покрету, тај ток је линеаран и увек истосмеран од прошлог према будућем.  

                                                 
1 mzivanovic@vaspks.edu.rs, Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац 
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Спознаја времена се јавља у процесу живота на основу људског 

личног искуства. Због немогућности чулне перцепције учење временских 

појмова код детета је споро и тешко. Формирање темпоралних 

репрезентација уско је повезано са сазнањем природе и људског живота у 

њој. Од тренутка рођења, временска оријентација се одвија кроз промену 

биолошких ритмова живота (смењивање сна и будности, време исхране 

итд.), које регулишу инстиктивне животне потребе, те цикличких промена у 

природи (кретања Сунца и других астрономских тела), и њихове логичке 

обраде. Карактеристике реалног света, природних феномена, њихово 

трајање, редослед смењивања, учесталост и ритам су објективни показатељи 

протока времена. Стога је од виталног значаја да се са развијањем 

временских појмова и термина систематски почне већ у предшколском 

образовању. Способност регулације и планирања временских активности 

представља основу за развој личних квалитета као што су дисциплина, 

концентрација, прецизност и организованост, a које су потребне детету у 

учењу у школи и касније у свакодневном животу. 

Време се детектује индиректно кроз конкретизацију временских 

јединица и односа у стално понављајућим феноменима животних 

активности. Прецизније представе деце о таквим интервалима, вештини 

њиховог разликовања формирају се на основу личног искуства, те се стога у 

почетку разликују. Експериментално је утврђено да способност одређивања 

малих временских интервала директно зависи од конкретне активности коју 

дете изврши у току тог времена (Венгер и Мухина В, 1988). Због тога децу 

треба упознати са основним временским интервалима који се могу 

практично мерити и чијом употребом се временска оријентација 

стандардизује. Све мере времена (минут, сат, дан, недеља, месец, година) 

представљају специфичан општеприхваћен систем мера, при чему је свака 

мера збир претходних јединица и представља основ за каснију изградњу 

нових. У разним активностима деца треба да буду изложена веома 

сложеном природном скупу стимуланса, кроз које ће се изградити стабилане 

поступке за сналажење у времену. 

МЕТОДИКА РАДА НА ФОРМИРАЊУ ВРЕМЕНСКИХ ПОЈМОВА КОД 

ПРЕДШКОЛАЦА  

Развијање временских појмова у млађој групи 

У млађој узрасној групи код деце се најпре проверава усвојеност 

појма дана и ноћи. Ови појмови се најпре везују за феномене будности и 

сна. Тако се под даном подразумева временски интервал људске будности 

повезан са различитим карактеристичним активностима на задовољавању 

основних потреба човека, а ноћ за време које човек проводи у сну ради 

одмарања организма за поновне активности. Сензорна перцепција ових 

интервала се ослања на чуло вида везано за присуство (одсуство) светлости. 

Активности са децом треба да буду такве да истичу најкарактеристичније 
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појаве везане за ова два појма. То могу да буду разне игре које садрже 

корелацију са физичким васпитањем, развојем говора и упознавањем 

околине. На пример покретне игре код којих на појмове везане за ноћ деца 

треба да чучну, а на појмове везане за дан да устану. Слично се могу 

организовати и говорне вежбе. Такође, могу се припремити сличице које 

треба разврстати у две колекције у зависности од тога да ли су везане за дан 

или ноћ. 

 
Слика 1. Илустрације за дан и ноћ 

 

 

Следећи корак се састоји у упознавању делова дана. Тачан редослед 

активности и устаљени временски термини њихове реализације стварују 

реалне предуслове за формирање појмова делова дана. Фиксни термин 

устајања, поступци припреме за дневне активности, одлазак у вртић и 

доручак везују се за јутро. Карактеристичне активности за подне су ручак, 

припрема за дневни одмор у вртићу. Вече се везује за вечеру, активности 

припремања за спавање. Преподне је време између доручка и ручка, а 

поподне између ручка и вечере. То је и време за игру, слободне активности, 

шетњу. Сви ови појмови се могу представити илустративним методама, 

методама игре или демонстрације (драмским представљањем у којем деца 

имитирају процесе карактеристичне за одређено доба дана). При усвајању 

ових појмова, поред већ поменутих области предшколског образовања, 

постоје велике могућности корелације и са ликовном и музичком 

уметношћу, дечијом књижевношћу. Може се тражити од деце да нацртају 

слику која представља одређени део дана на основу својих перцепција и 

искуства. Корелација са дечијом књижевношћу и музичком уметношћу је 

посебно изражена за појам вечери и коришћење успаванки. Истакнимо 

успаванку „Једног зеленог дана“ коју је написао је Љубивоје Ршумовић а 

прелепо отпевао Драган Лаковић. 
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Једног зеленог дана 

 

Једног зеленог дана, 

оног зеленог лета, 

када је бела рада 

одлучила да цвета. 

 

Неко је неком рекао, 

најлепши сан сам стекао 

поделимо га на двоје 

сад пола сна је твоје... 

 

Спавајмо, сањајмо, 

спавајмо, сањајмо... 

Васпитач такође мора бити добро методички припремљен да кроз 

разговор доведе децу до самосталних закључака о карактеристичним 

процесима везаним за одређене делове дана. На тај начин речи јутро, подне, 

вече добијају своје пуно значење и деца их исправно користе у свом говору. 

Развијање временских појмова у средњој групи 

Као и код млађе групе, временска оријентација у средњој групи се 

развија углавном посредно помоћу карактеристичних операција из 

свакодневног живота. Важно је да то буде засновано на чврстој сензорној 

основи. Наставља се са развијањем појмова делова дана, а уводе се и нови 

појмови данас, сутра и јуче тим редоследом. Истраживања су показала да 

деце најпре усвајају појмове везане за садашњост, јер су временски 

центрирана на оно што се непосредно дешава. Усвајање појмова везаних за 

будућност је за децу такође лакше и претходи усвајању појмова везаних за 

прошлост. Данас треба везивати за време које протиче од устајања па до 

одласка на спавање. У разговору треба постављати питања у којима се 

термин данас наглашава. Шта смо данас радили? Где смо данас били? Ко је 

данас дошао последњи на ручак? Шта смо данас имали за ручак? Идете ли 

данас после вртића у шетњу? Да ли је данас падала киша? Ова питања треба 

да буду везана за дечију свакодневницу и тада имају пун значај и смисао. 

Сутра је дан који долази после спавања и деца такође на основу устаљене 

ритмике активности могу да одговоре на питања као што су. Хоћете ли 

сутра ићи у вртић? Да ли је сутра рођендан твојој сестри? Појам јуче 

везујемо за претходни дан. Питамо децу: Шта сте јуче радили? Да ли је јуче 

падао снег? Јесте ли јуче били код баке? Тешкоће у схватању ових појмова у 

почетку су у томе што следећег дана данас постаје јуче, а сутра постаје 

данас. Ипак, свакодневним разговором о битним догађајима се истиче и 

прави разлика између ових појмова. На овом нивоу уместо речи данас 
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почињу да се користе и термини јутрос и вечерас везани за јутање, односно 

вечерње активности текућег дана. 

У овом периоду се јављају и зачеци просторно-временске зависности. 

На питање ко ће пре од два посматрача стићи на одређено место деца млађе 

групе ће одговорити да ће то бити посматрач који је ближи циљу. Деца 

средње групе се ослобађају просторне центрације те се у одговору на ово 

питање не руководе само растојањима посматрача од тог места. Такође ће 

на пример закључити да ће исти пут различита превозна средства прећи за 

различито време. Односно, долази се до првих представа о брзини 

усвајањем појмова брзо и споро. На основу личног искуства деца закључују 

да нормалним кораком иду споро, а кад трче да се крећу брзо. Знају да су 

зец и орао брзи, а пуж и корњача спори, да је мотоцикл спорији од 

аутомобила, а бржи од бицикла. Усвајање ових појмова се може проводити 

кроз разне примере класификације и серијације објеката или живих бића у 

односу на брзину њиховог кретања. На пример у игри Поређај према брзини 

потребно је да међу понуђеним апликацијама направимо серијацију по 

брзини у растућем, односно опадајућем поретку. На слици 2 је варијанта ове 

игре са апликацијама превозних средстава. 

 

 
Слика 2. Илустрација игре Поређај према брзини 

 

При крају овог периода деца су способна да се практично упознају са 

кружним кретањем. То је врло важно јер кружно кретање представља 

основу за схватање континуитета времена. Дете уочава да нови дан има исте 

делове и да се они понављају истим редоследом, али то нису јучерашње 

јутро ни вече, већ потпуно нови. Постоји понављање, али на новом 

„намотају“ са новим доживљајима (Петрова В. Ф. 2013). 

Развијање временских појмова у старијој и припремној групи 

Овладавајући операцијама конкретног мишљења деца старије и 

припремне групе могу много боље да конзервирају временске појмове. У 

почтку велики проблем деци прави термин дан који користимо и за 24 сата а 

и за појам супротан појму ноћи. Због тога треба увести појам обданица 

(Дејић, М. 2015) као временски период између изласка и заласка сунца. 

Убрзо деца уочавају цикличку смену делова дана, тј. да сваки дан има исте 

делове који се понављају устаљеним распоредом. Ипак, уочава се и разлика 

активности у току тих дана. Деца најпре уоче суботу и недељу као дане 

којима се не иде у вртић. Ту је посебно истакнута недеља као дан када је 
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цела породица на окупу и као дан када се дете припрема да поново сутрадан 

иде у вртић. Потребно је да и остали дани имају карактеристичне 

активности по којима се међусобно разликују. Понедељак је дан када се 

поново полази у вртић, уторком се рецимо, гледа неки цртани филм са 

популарним јунацима, средом се игра омиљена друштвена игра итд. слично. 

Потребно је сваког дана питати децу који је дан данас, који ће бити сутра и 

који је био јуче. Убрзо је логично увести термине прекјуче за дан који је био 

пре јучерашњег дана и прекосутра за дан који ће наступити након 

сутрашњег дана. Тим активностима се науче називи дана, уочи се да их има 

седам и запамти се њихов редослед смењивања. Обично се узима да је 

понедељак први дан у седмици. Следећи корак је да деца за сваки дан уоче 

на тај начин њима припадајући редни број. Наравно и овде се уочава 

цикличност промене дана у седмици и њихова непрекидност. То се ради 

лакшег усвајања може представити симболички кругом у коме су правилно 

распоређена имена дана у седмици. Другом бојом или на неки други начин 

се могу истаћи дани викенда. 

 
Слика 3.Шема цикличког тока дана у недељи 

 

У исту сврху може послужити и песма Драгана Лукића: 
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Седмица 

 
Игра коло наоколо 

Понедељак 

Мммак јак, 

коловођа лак 

До њега је Уторак. 

У средини реда 

ситно везе Среда 

Играју ко свати 

Четвртак се клати, 

њега Петак прати, 

а Субота сама 

преплиће ногама 

На крају у венцу 

Недеља на кецу 

Откад су се састали 

нису с колом престали. 

 

На сличан начин се уводе појмови годишњих доба и месеци. У 

активностима усвајања ових појмова одвија се висока интеграција са 

методиком упознавања околине кроз праћење промена из природне 

околине. Као дидактички материјал може се направити пано-шема са 

годишњим добима или месецима као џеповима у које деца треба да убацују 

припремљене апликације карактеристичне за та годишња доба или месеце. 

То могу бити илустрације процеса везане за одређен годишњи период, 

називи значајних празника, слике природне околине и слично. У зависности 

од својих склоности и осећаја дечијих интересовања васпитач може процес 

увођења ових појмова искористити и за нтеграцију са осталим темама и 

областима предшколског образовања. Не треба очекивати да ће деца 

потпуно и правилно усвојити појам месечних интервала, али њихово 

именовање и правилан редослед смењивања ће увелико помоћи каснијем 

усвајању тих појмова. Треба истаћи да тих 12 месеци чине годину. Везано за 

тај појам деца знају да наведу број својих година и број година брата или 

сестре. Као временски интервал година се може објаснити као период 

између два узастопна значајна датума у животу детета. То могу бити 

рођендан детета, дочек Нове године, кућна слава, одлазак на летовање и 

слично. 

За временску оријентацију и развој говора значајно је и овладавање 

временским релацијама: пре, после, раније, касније, истовремено, одмах, 

давно, ускоро итд. Неки од ових појмова се користе и раније, али у овом 

периоду деца у потпуности усвајају њихово значење и правилно их користе 

не само у математичким активностима него уопште у животу. Њихово 

развијање протиче кроз конкретно упоређивање различитих процеса која 
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деца могу да прате. Васпитач подстиче закључивање питањима: Шта је било 

пре, шта после? Шта је дуже трајало? Шта ви радите док мама спрема 

вечеру?... Један од циљева ових активности је и да деца уоче временски след 

тока неког процеса. Например парадајз се прво посеје, затим изникне 

биљка, па биљка процвета, на месту цвета изникну плодови који су најпре 

мали и зелени а затим порасту и сазру. Након тога се плодови беру и људи 

их користе у исхрани. За проверу усвојености временског редоследа фаза 

неког процеса може се искористити дидактички материјал логички след. То 

је скуп сличица карактеристичних фаза неког процеса које деца треба да 

поставе у правилан редослед. Усвајање временских појмова има богату 

корелацију са развојем говора и логичког мишљења. Поред обогаћивања 

речника усвајањем нових термина потребна је и њихова правилна употреба 

у конструкцији сложених исказа. То се може постићи питањима следећег 

типа. 

Доврши започету реченицу: 

Трећи дан после недеље сам ишао у посету баки. Значи то је било у ....... 

Пре понедељка је недеља, а после среде .... 

Нешто тежи су задаци проналажењa пропуштене речи у реченици: 

Ако је јуче био ....., сутра ће бити четвртак. 

Ако је данас субота, ...... је био петак. 

МЕРЕЊЕ ВРЕМЕНА 

Због субјективности осећаја протока времена у предшколском 

периоду је усвајање мера временских интервала прилично отежано. За исто 

дете исти временски интервали дају различит утисак трајања зависно од 

задовољства актуелном активношћу. Тако занимљиве и пријатне радње 

„брже“ протичу од оних које то нису. Још теже је за више деце пронаћи 

процес који би се могао користити као објективна заједничка нестандардна 

мера трајања истог временског интервала. У почетку и имена временских 

интервала (минут, сат) имају чисто вербалан смисао, све док дечије 

искуство не акумулира довољан број временских интервала које у логичкој 

обради може еталонирати. Искуство је показало да фреквентнији и 

интердисциплинаран приступ овим проблемима даје боље резултате. 

Установљено је да предшколци најпре стекну прилично прецизан појам о 

минуту.  

У предшколском образовању Руске федерације су посебно 

обликоване методе изграђивања временских интервала 1, 3, 5 и 10 минута 

(Рихтерман Т. Д. 1991). Приликом усвајања појма минут као дидактичко 

средство се користе пешчани сат, штоперица и часовник. У самом раду 

треба користити довољан број разноврсних активности које ће користити 

као чулна подршка. Усвајање појма минут пролази се кроз следеће етапе. У 

првој деца треба да се навикну да заврше активност када на пешчаном сату 
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истекне један минут. Задатак у другој фази је да се на основу истих 

активности престане са радом на основу осећаја да је прошао један минут. 

Трећа етапа представља планирање извршавања активности и провере 

плана. У четвртој етапи се способност мерења преноси на свакодневне у 

вежбама некоришћене ситуације. Исти поступци се користе и за усвајање 

временских интервала од 3 и 5 минута. Следећи корак је да се ови 

временски интервали покажу на штоперици и часовнику.  

У нашој предшколској пракси се развијању појма временских 

интервала прилази са већом толеранцијом. Тежиште је на упознавању 

часовника, уочавању временских интервала на њима и читање тренутног 

времена. Наравно да је претходно потребно истаћи значај мерења времена 

ради организације како дневних тако и дугорочних активности. 

Тако временски интервал сат објашњавамо као време потребно да се 

одрже две усмерене активности у вртићу (Егерић, М. 2009). На часовнику, 

то је време за које мала казаљка пређе пут између два суседна броја, а 

велика направи пун круг. За минут најтања казаљка часовника обиђе пун 

круг, а велика растојање између две суседне цртице које се налазе између 

бројева. Практична активност чије трајање деца могу да поистовете са 

једним минутом је рецимо прање и брисање руку. За једну секунду је 

могуће изговорити двосложну реч као што су мама, тата или слично. На 

часовнику је то време за које најтања казаљка пређе растојање између две 

суседне цртице између бројева. Уз помоћ часовника је потребно научити 

читање тренутног времена у целим сатима. Например ако је мала казаљка 

на броју 10, а велика на броју 12 кажемо да је десет сати и слично. Посебна 

мотивисаност за учење читања времена се постиже ако деца уз помоћ 

васпитача у вртићу, или родитеља код куће направе свој модел часовника 

који може бити улепшан за дете пријатним мотивима. Задаци које 

постављамо деци су да прочитају време приказано на часовнику или да 

поставе казаљке у положај тако да часовник показује задато време. Додатно 

оптерећење је да се наведу активности које се одвијају у време приказано на 

часовнику или да се из понуђених сличица изабере она која је 

карактеристична за то време. 
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Слика 4. Идеја за израду дечијег сата 

Употреба компјутера и у овој области омогућава потпуније и 

ефикасније припремање и извођење активности. База електронских садржаја 

и дидактичког материјала је све богатија разноврснија и функционалнија. 

Могућност динамичких симулација природних процеса додатно помаже 

расветљавање већине временских појмова те се компјутер може 

искористити и у ту сврху. То је поготово примењиво код дуготрајних 

процеса које комјутерском симулацијом можемо убрзати ради објашњења 

њене суштине. 

ЗАКЉУЧАК 

Општи је став да развијање временских појмова представља 

најсложенији и најизазовнији проблем предшколског математичког 

образовања. Овај текст је покушај скромног методичког прилога студентима 

будућим васпитачима како да приђу овој теми. Треба нагласити да ће 

практичан рад са децом бити најпродуктивнији кроз примену различитих 

метода у проналажењу интегративних садржаја са другим областима 

предшколског образовања и васпитања.  

На изградњи временске оријентације не треба се зауставити само на 

активностима у вртићу. Потребно је искористити и слободно време за 

поступке који воде истицању карактеристика одређених временских 

појмова. Ту долази до конструктивне сарадње родитеља и васпитача. Тако 

се приликом читања часописа, посматрања илустрација из књига, 

прегледања фотографија деци могу поставити питања: Које доба године 

(дана) је представљено на слици? Када је направљена ова фотографија? Да 

ли је то било пре Нове године? Колико је сати на часовнику са ове слике? и 

слично. Родитеље треба упознати и са за децу корисним садржајима на 

интернету као и максималном непрекидном интервалу од тридесетак 

минута које дете треба да проведу за рачунаром. 
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CONTENTS OF TIME ORIENTATION IN PRESCHOOL 

EDUCATION 

Milan V. Živanović
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Summary. The paper presents the contents of the time orientation in 

preschool education. The absence of a specific sensory experience of time greatly 

complicates the possibilities of adopting time concepts, their relations and 

measurements. The way to overcome the problem is to tie up the characteristic 

activities and phenomena that children have mastered, for the peak concepts that 

need to be introduced. In the immediate work, the best results are achieved in an 

integrated approach to the problem, using a variety of methodical procedures and 

didactic material. It is necessary to use almost every situation that provides the 

opportunity to develop these concepts necessary for the normal inclusion of 

children in preparation for school and life in general. This provides an excellent 

basis for the productive cooperation of parents and educators. Today's children 

grow up in a close environment of ICT resources, and their measured and proper 

use helps in developing elements of time orientation. 

Key words: correlation, teaching methods, time measurement, time 

orientation, preschool education, children, time. 
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RECEPTION OF BELIC'S LEARNING ON WORD 

FORMATION IN SLAVIC LANGUAGES 

Drago V. Tesanovic
1
 

Аbstract: This paper brings into daylight some relevant facts from word 

formation, which was one of the central disciplines in Serbian language in the 

past. This, primarily, show Belic's works which, in Slavic world, are accepted as 

the foundation for this discipline. Therefore, prominent Russian from the end of 

twentieth century return to the theoretical perspectives of A. Belic, in 

derivatology, so word formation of his time count as the central discipline. 

Modeled on Belic's theoretical reviews in derivation, many works by eminent 

experts in Russian, Czech, and Bulgarian language have appeared.  

Key words: derivatology, building words, word-formation, reception, 

language. 

INTRODUCTION 

Derivation researches in Serbian language have long-standing successful 

starts, but also relatively modest general ranges, especially if compared to the 

corresponding opportunities in some other Slavic languages. This is showed by 

extensive chapters about word formation in old grammatical handbooks of our 

language (Maretić, 1931:  252–358; 1963: 299–420;  Belić, 1949: 1–329), as well 

as in the newer ones (Stevanović, 1975: 387–591; Babić, 1986: 1–550), but also 

by fairly scarce list of wider, general or specialized researches (Ristić, 1970: 387–

451; Nikolić, 1967: 1–84), although in the past 20 – 30 years, many smaller 

contributions about the most different problems of word formation in Serbian 

(Croatian) language have appeared, (Babić,  Matijašević, Ančić-Obradović, 

Barić, etc.) and from different aspects (most commonly from descriptive, very 

successfully from confrotative, and sometimes from theoretical). This work will 
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bring some relevant facts from the formation of words in Serbian language based 

on the model of Professor Aleksandar Belic. 

THE IMPORTANCE OF BELIC'S WORKS FOR WORD FORMATION IN 

SERBIAN LANGUAGE, AS WELL AS IN SLAVIC STUDIES  

We made an ascertainment about derivation works in previous sentences, 

however, in this article, we want „to show the importance of scientific creativity 

of Alexandar Belic, in under the patronage of this discipline. Still, before we start 

with this discipline, it is necessary to say how professor Belic defines language. 

Probably, his general definition is known to all, „Language serves as a mean of 

communication“. However, during the opening of Faculty of Philosophy in Novi 

Sad, he said: „I will speak about the importance of that science whose subject is 

the closest to each person, and that is the science of constant companion of all our 

thoughts and feelings, of its constant expression, its strength and beauty- of our 

language. Serbian linguists, no matter where they are and what they do, give an 

important position to Professor Alexander Belic under the patronage of 

diachronic disciplines, which is completely true. However, if we review Belic's 

works in details, from word formation area (contemporary Serbian language) it is 

not difficult to conclude that his works are indispensable, and especially from 

theoretical aspect. Professor Belic, with his works, laid the foundations to the 

Slavic derivation, which relevant promienet Slavic linguists show in their works, 

on Russian, Chech and Bulgarian language. So, Russians place on pedestal 

Belic's discussion, as the great range of Serbian derivatology about the origin, and 

for the needs of diminutive and augmentative sufixes in Slavic languages. 

To write about Belic’s works and represent them in the areas which is, 

somehow, a long ago neglected, and it seems to us just in that time when it was 

on a pedestal in Slavic languages and in those whose science represents the core 

of slavistics. So, Russians place Belic's discussion on pedestal, as the great range 

of Serbian derivatology of origin and for the needs of diminutive and 

augmentative suffixes in Slavic languages (Belić, 1901: 134–206). Belic's 

research is, in fact, in the foundation of modern derivation Slavic science, 

primarily „linguistic elaboration of problem of Slavic lingual world 

differentiation considering word formation data“ (Вендина & Толстой, 1990: 6), 

but also considering other significant theoretical contributions. Some of these 

suffixes, namely, are functionally considered South Slavic, although that group of 

languages is significantly differentiated, considering many word formation details 

( for example, suffix -nic(a) in meaning of location, -ic(a) in motion meaning, 

suffixes with elements -c and -č in diminutive meaning (Вендина & Толстой, 

1990: 6). In the similar line, there is well known discussion by I. Lekov (1958), 

and in the last thirty years, derivation researches in Slavic world have 

experienced extremely strong expansion, especially after extensive discussion on 

word formation in Czech and Russian languages (Dokulil, 1962; Дмитренко, 

1970), but also in some other Slavic languages. All details we talk about 
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influenced that derivation over the last few decades, starts markedly to constitute 

itself  as a separate area of linguistic researches, which was limited until now, and 

from now then, significantly complicated by its connection and intertwining with 

other, already independent disciplines- like morphology (with morpho-fonology), 

lexicology and syntax. As for the opportunities in Serbian language, traditional 

neglect of derivation researches compared to other language areas, as well as, the 

absence of systematic and continuous work in this areas, must be kept in mind. 

With this statement we can be assured, if we, for example, check Encyclopedic 

dictionary of linguistic terms,  whose Introduction indicates the areas processed 

terms are from: among them we find „phonetics, morphology, syntax, lexicology, 

lexicography, dialectology (Симеон, 1969: 13–34), and term „derivation“ is not 

even mentioned (although many guidelines from that terminological system are 

found in the dictionary, to be understood.  

In 1996, the work entitled „Serbian language at the end of the 

century“under the patronage of Institute for Serbian language SANU saw the 

light of the day.  In the mentioned work, professor Zivojin Stanojcic says that 

Formational models of Serbian literary language, of this observed period, show 

the stability of high degree. In some word classes, for example in noun class, the 

innovation is, in fact, the matter of custom, usage of certain units of lexical 

inventory, and not the matter of possible new model, which would only now 

appear in literary language (Stanojčić, 1996: 123). 

THE SUFFIX AS LINGUISTIC MEANS 

Having on mind all these circumstances, it needs to be said that the main 

directions of derivation researches are clearly indicated and many starting 

position are considered as refined, and among them we would highlight those that 

concern the very nature of suffix as a linguistic mean.  

Suffix is a linguistic unit which can be considered within a triad: form-

meaning-function. As a meaning of suffix, that component of paronym which can 

be expressed with the assistance of suffix („zen-a“ and „zen-ic-a“). Regarding the 

suffix function, it need to be said that it can be diverse, but two the most general 

ones can be marked off: a) structural – which brings down itself  to grammatical, 

but also to morphological and derivative function (wherein, in the first case, 

suffixes shows itself as an affiliation indicator of paronym to certain type of 

words, while in the second case, it appears as an element with whom a new 

linguistic unit is formed) and b) semantic-which can be „objectized“ (that is, 

„realistically-semantic“) and „subjective“ (that is, „expressive“). Regarding the 

first function, it need to be said that it brings down itself to the fact that the suffix 

is used to mark the meaning after some broadly or narrowly defined characteristic 

(„person“ – „person by professional affiliation“), while the expressive function 

brings itself down to expressing the attitude of speech person towards the object 

of nomination (cur-a – cur-et-ak, cur-et-in-a). 
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However, there is less agreement between derivation scientists on the main 

charachteristics of derivation system of one language as a whole. Here, we will 

try to present a model of derivation system analysis, that we tried to apply in this 

work. 

Starting from the fact that in the consideration of word formation of one 

language, on a different hierarchy, different classification criteria can be applied, 

we chose solving by whom we will derivative-semantically macro field observe 

as a derivative category, and adequate micro fields as derivative sub-categories. 

For such a procedure, we find an excuse in the fact that our research does not 

refer to the unity of word formation system, but only to that one part that refers to 

denotation of subjects in fiction work by B. Copic (Тешановић, 2003: 11).  

Formative category can be defined as „the totality of paronyms which, 

within the formative class, distinguishes itself according to lexical-grammatical 

features of motivator“, and which can be distinguished from „nouns, adjectives, 

numbers, pronouns, verbs, adverbs, etc.“ (Молочко, 1984: 146–147). Formative 

category is similarly defined by some other authors: from formative kind, and it 

distinguishes itself by not being tided by the unity of formants (Dokulil, 1962: 

203–204). 

Besides the mentioned classification, we find different classification 

procedures in literature, in analysis of language word formation. In such a way, 

for example, Dokulil, as the first, „basic differential feature at forming the 

formation system stresses the way of forming paronyms, and lexical-grammatical 

character of paronyms, their affiliation to certain type of word puts on the second 

position“ (Dokulil, 1962: 218). Then, Zenkov in the basis of word formation 

language system, that is, in the basis of organization of word formation language 

system, that is, in the basis of paronyms classification, puts „the unity of lexical-

grammatical feature of motivating words in the juncture, unity with the formation 

way, mean, procedure“ (Зенков, 1969:76). Considering that some paronyms can 

indirectly be motivated by diverse motivators, that is, motivating words which 

refer to different types of words, and also the fact that many paronyms can have 

diverse formative meanings, in many cases, one word (completely or in separate 

lexical-semantically versions) can refer to different sub-sections of word 

formation language system (on different formative classes, categories, levels, 

groups). Based on presented statements, in accordance with the aim of this work, 

we will be interested in those formative categories which are accomplished by 

formative means in Serbian language. Formative means are the basis, prefixes, 

and suffixes.  

The structure of formative category, in general, is always binomial. The 

phenomenon that should be nominated always at the beginning, involves in 

certain conceptual class, which in a given language has its own categorical 

expression, and then within that class, it is defined by some feature. The class 

comes into the formative structure as something that is defined (formative basis), 

and formant is that element that is used of defining the basis. The formative basis 

is always simple, while formant can be simple or complex. In Serbian derivation 
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literature we find terms „formative basis“and „formative formant“, which are to 

terms „ motivating basis“and „formative formant“ in Russian language. 

Formative formant is, both in formal and semantic aspect, the smallest formative 

element among other elements after which one words is different from the words 

that are motivationally related to it.  

SERBIAN WORD FORMATION - MODEL BY ALEXANDAR BELIC 

After mentioned relevant scientific fact about professor Belic, which are 

mentioned by his inheritors, and especially foreign scientist for derivation, who 

claim that word formation lies upon his theoretical fundamentals, it is an honor 

and pleasure to everyone who reads it, to perceive that Serbian word formation, 

that is, model by Alexandar Belic is inwrought in contemporary Slavic derivation 

knowledge.  

Yet, Belic defined literature language as that „ that fact that it is used for 

processing literary subjects, it is the representative of cultural opinion“, indicating 

to the need of studying that history of that literary language with the author's 

language, „from author to author, from literary kind to literary kind“ (Belić, 1951: 

52; 36–79).  

Essentially, the same attitude has got post-Belic's modern linguistics. The 

most prominent representatives, when determining the need for writing 

descriptive grammar of contemporary Serbian literary language, are explicit in 

their demand that „only language of modern authors should justify present 

grammar standards“ (Ivić, 1960). 

Listed statements of, both, Serbian and foreign derivation scientists, lead 

us to accept the analysis of prose works in the language of Branko Copic, from 

the aspects of word formation. We carried through analysis in the language of 

Copic within the formative categories nomina agentis and nomina attributiva, 

where we found some extraordinary results, which are specific in many ways. It 

is known that in Serbian language, that is, in normative grammars of Serbian 

language suffixes –ica and -ka are central. In prose works by Copic, suffixes -ica 

and -ka are also central, within the formative categories as well as within their 

sub-categories. Our analysis show that suffixes, used for marking subjects, are 

dominating the language of prominent Serbian author Branko Copic. In this work, 

we want to draw attention, to all those who want to investigate the language of 

authors from the aspect of word formations, to have in mind the essential Serbian 

word formation, for example, Belic's, Boskovic's, Stevanovic's works and works 

of some other Serbian word formation scientists.  

The term nomina agentis is used to summon the names of persons who in 

motivating words have an agent. The shape of motivating words, thereat, is equal 

to verb stem which is used for marking former, by which, primarily the names- 

the names of doers of actions in complete sense of this word, are carried out. This 

formative category, with the majority of suffixes in Serbian language, takes a 



86 
central position. Semantic range of suffix -ice, however passes to some other 

formative categories and sub-categories. Suffix -ica enters into the circle of the 

most productive formative means for marking subjects in Serbian language 

(Stevanović, 1975: 524), wherein the paronyms are „made of nouns, adjectives, 

numbers, verbs and adverbs, and it is involved in prefix-suffix formation and 

complex-suffix formation“ (Babiћ, 1986: 135). From that fact follows its broad 

representation in all formative categories for marking subjects, and because of 

that, not only in Serbian but also in other Slavic language, there are a great 

number of discussions and articles on the origin, structure and its procedures.  

Our material shows that suffix -ica has a widespread means of formation 

which serves for shaping formative-semantic category: nomina agentis. Within 

this formative-semantic categories nouns are formed out of verb stem, on one 

formative model and from the stem of passive verbal adjective.  

By all mentioned paronyms  the function of motivating word, as we have 

already said, plays passive verbal adjective, which using these paronyms, 

primarily, provides the meaning of the doer of the action. The truth is, in some 

cases paronym gets different semantic nuances which can be contextually 

defined. So, paronyms varalica (crook), izmišljalica (a person who emballishes), 

lunjalica (a person who wanders), namisljalica, odalica, except of it basic 

meaning of a doer of the action, have also nuance of decorativeness. Some other 

paronyms show certain semantical specifities, as, for example, izbjeglica (a 

refugee), prebjeglica (a person who escaped to another country),  pridošlica (a 

person who came and stayed), which have experiences certain semantic 

modification in meaning change of the doer due to the change of its own shape by 

some act in the past (Matijašević, 1986) 

SUFFIX -KA 

Suffix -ka is the oldest Slavic motion suffix. It is very productive in the 

service of feminine nouns in some formative categories. This character is of 

general Slavic origin. With this function, this suffix, except in Slovenian language 

as said by R. Bokovic (Bošković, 1936), appears in all Slavic languages. 

Somewhat in this service, in Serbian language, it is replaced by suffix -ica. Still, it 

is used in Serbian language for derivation of feminine nouns as the names for 

professions and actions doers. With the suffix -ka, nouns are formed „out of 

nouns, verbs, numbers and adverbs by prefix-suffix formation or different kinds 

of complex-suffix formation“ (Babiћ, 1986: 238). 

About suffix -ka, which is, about its origin, functions, meaning, 

prevalence, many formation scientists have talked about. Surely, special place 

among them belongs to Boskovic, who in the essay „The development of suffixes 

in South-Slavic linguistic community“, discusses on suffix -ka from both 

synchronous and diachronic aspects. Following Boskovic, similar views about 

suffix -ka, as well as about other suffixes, supported many other word formation 
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scientist, both, native and foreign (Matijašević, 1970; Терзић, 1990:16; Вендина 

& Толстой, 1990: 1–201, Земская, 1973: 1–304). As the word formation 

constituted itself into a separate scientific discipline, suffixes and their opposite 

meaning attracted more attention. By confrontation, word formation scientists 

came to important cognitions, not only form word formation but also from 

lexicography, lexicology, morphology, semantics and other disciples.  

 In the majority of Slavic languages suffix -ka is classified in the order of 

frequent central suffixes. Confrontation way of research in related languages 

„does not exclude intervention of diachronic factor in order for better 

consideration of systematic and functional relations among those languages“ 

(Терзић, 1990: 16).  

RESEARCH OF RELATED LANGUAGES 

At the confrotative way of research of related languages, the researchers 

do not dwell only on the statements about differences and similarities, but they 

explain them, often from diachronic and synchronous aspects. Here, we will deal 

only with some of them. In the study „Наставки со експресионо значење кај 

именките“  (Markov, 1981: 247–254), it is stated that suffix -ka takes central 

place in Macedonian language. Author stresses that, besides more meanings and 

functions suffix -ka has the basic diminutive and hypocoristic meaning. Within 

the study „The differentiation of Slavic languages on the basis of word 

formation“ by Vendina, who carries out some interesting observations. Speaking 

about the central suffixes in Slavic languages, she discusses about three formative 

categories: „mutation“, „modification“ and „transposition“ (Вендина & Толстой, 

1990: 27). However, when it comes to suffix -ka, she especially stresses out that 

the basic meanings are,  in all Slavic languages, except of Serbian languages, 

diminutive and feminine meaning (Вендина, 1989: 46). Extensive study by 

Stjepan Babic should be noted here. In its study, suffix -ka is being discussed 

from different aspects. However, his fundamental attention is drawn to the 

relation between the motivating word and suffix -ka (Babić, 1986: 238–248). 

Among Serbian researchers on suffix -ka, word formation scientists and 

authors of normative grammars wrote about suffix -ka. Both agree on that suffix -

ka is one of the most productive ones in Serbian language. Jelka Matijasevic 

(Matijašević, 1970: 563), studying this suffix from confrotative point of view, 

states that he, compared to Russian one, in Serbian language, expressed pejorative 

and augmentative meaning, besides diminutive meaning. Within the frames of 

Serbian language, from lexical-semantic plan, detail description of meaning 

structure and suffix -ka function has been given by Olga Ristic (Ristić, 1970). 

Studying motion suffixes in Serbian languages, word formation scientist state that 

suffix -ka is not only frequently but also semantically diverse derivation mean.  
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CONCLUSION 

In this paper, it is concluded that the foundation or word formation gave 

Aleksandar Belic. On these findings lead us scientific papers both in Slavic 

literature, and so from our Serbian. So, no matter from which science center 

came, researchers look back on theoretical discussions and work of Professor 

Aleksandar Belic. In this paper we present a chronological series of Russian, 

Czech, Bulgarian, and Serbian  foundation or word that their views and research 

based on the model of the founders professor Aleksandar Belic. 
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Сажетак: Овај рад на свјетлост дана доноси релевантне чињенице 

из творбе ријечи, која је у прошлости била једна од централних научних 

дисциплина у српском језику. То првенствено показују Белићеви радови 

који су у словенском свијету прихваћени као темељ за ову научну 
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дисциплину. Дакле, угледни русисти крајем двадесетог вијека враћају се на 

теоријске погледе А. Белића, у дериватологији, те тако творбу ријечи 

његовог времена убрајају као централну научну дисциплину. По угледу на 

Белићеве теоријске осврте у дериватологији настали су многи радови 

еминентних стручњака у русистици, чешком и бугарском језику. 

Кључне ријечи: дериватологија, грађење речи, творба речи, 

рецепција, језик. 
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његовог времена убрајају као централну научну дисциплину. По угледу на 
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УВОД  

Дериватолошка истраживања у српском језику имају давнашње 

успјешне почетке, али и  релативно скромне опште домете, посебно ако се 

упореде са одговарајућим приликама у неким другим словенским језицима. 

То показују и опсежна поглавља о творби ријечи у старим граматичким 

приручницима нашега језика (Maretić, 1931: 252–358; 1963: 299–420; Белић, 

1949: 1–329) као и у новијима (Стевановић, 1975: 387–591; Бабић, 1986: 1–

550), али и прилично оскудан списак ширих, општих или специјализованих, 

истраживања (Ристић, 1970: 387–451; Николић, 1967: 1–84); иако се у 

последњих 20–30 година појавило мноштво мањих прилога о 

најразличитијим проблемима творбе ријечи у српско (хрватско)м језику 

(Бабић, Матијашевић, Терзић, Анчић – Обрадовић, Барић и др.) и са 

различитих аспеката (најчешће дескриптивног, врло успјешно 
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конфронтативног, а понекад само теоријског). Овај рад ће донијети неке 

битне чињенице из творбе ријечи у српском језику на основу модела 

професора Александра Белића. 

ЗНАЧАЈ БЕЛИЋЕВИХ РАДОВА ЗА ТВОРБУ РИЈЕЧИ У СРПСКОМ 

ЈЕЗИКУ, КАО И У СЛАВИСТИЦИ 

О дериватолошким радовима констатовали смо у претходним  

реченицама, међутим, у овоме чланку желимо да прикажемо значај научног 

стваралаштва Александра Белића, у окриљу ове научне дисциплине. Ипак, 

прије него што пређемо на ову научну дисциплину, неопходно је казати 

како проф. Белић дефинише језик. Вјероватно нам је позната свима његова 

општа дефиниција кад каже да: ,,Језик служи као средство за 

споразумијевање”. Међутим, при отварању Филозофског факултета у Новом 

Саду изрекао је: ,,Ја ћу говорити о значају оне науке чији је предмет 

најближи сваком човеку, а то је наука о сталном пратиоцу свих наших 

мисли и осећања, о сталном изразу њихову, његовој снази и лепоти - о 

нашем језику”. Писати о Белићевим радовима и представљати их у научној 

области која је на неки начин поодавно и запостављена, а чини нам се баш у 

оно вријеме када је била на пиједасталу у словенским језицима и то оним 

чија наука представља срж славистике. Српски лингвисти, без обзира гдје се 

налазе и које задатке обављају проф. Александру Белићу дају значајно 

мјесто у окриљу дијахроних дисциплина, што је у потпуности и тачно. 

Међутим, ако детаљно прегледамо Белићеве радове, из области творбе речи 

(савременог српског језика) није тешко закључити да су његови радови 

незаобилазни, а посебно с теоријског аспекта.  Проф. Белић, својим 

радовима ударио је темеље словенској дериватологији што показују у 

својим релевантним дјелима истакнути слависти на руском, чешком и 

бугарском језику. Дакле русисти на пијадестал стављају Белићеву расправу, 

као велики домет српске дериватологије о поријеклу и у потреби 

деминутивних и аугментативних суфикса у словенским језицима (Белић, 

1901: 134–206). Белићево истраживање, наиме, налази се у основи модерне 

дериватолошке словенске науке, прије свега „лингвистичке разраде 

проблема диференцијације словенског језичког свијета по подацима творбе 

ријечи” (Вендина & Толстой, 1990:6), али и по другим значајним теоријским 

доприносима. Неки од таквих суфикса, наиме, функционално се сматрају 

јужнословенскима, мада је и та група језика по многим творбеним 

појединостима изразитије диференцирана (нпр., суфикс -ниц(а) у 

локационом значењу, -иц(а) у  моционом, суфикси с елементима -ц, и -ч у 

деминутивном значењу (Вендина & Толстой, 1990:6). На сличној линији 

налази се и позната расправа Лекова (1958), а посљедњих тридесетак година 

дериватолошка истраживања у словенском свијету доживјела су изузетно 

снажан размах, посебно послије опсежних расправа о творби ријечи у 

чешком и руском језику (Dokulil, 1962; Дмитренко, 1970), али и у неким 
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другим словенским језицима. Све појединости о којима говоримо утицале 

су на то да се дериватологија током посљедњих деценија све изразитије 

почиње конституисати као засебна област лингвистичких истраживања, што 

је досад било ограничено и, отуда, знатно отежано њеном повезаношћу и 

испреплетеношћу са другим већ осамостаљеним дисциплинама – какве су 

морфологија (са морфофонологијом), лексикологија и синтакса. Што се, 

међутим, тиче прилика у српском језику, мора се имати у виду 

традиционална запостављеност дериватолошких истраживања у односу на 

друге области језика, као и одсуство систематског и континуираног рада у 

овој области. Уз овакву тврдњу можемо се увјерити ако, рецимо, 

прегледамо Енциклопедијски рјечник лингвистичких назива, у чијем су 

Уводу назначене струке области из којих су обрађени термини: међу њима 

налазимо „фонетику, морфологију, синтаксу, лексикологију, 

лексикографију, дијалектологију” (Симеон, 1969: 13-34), а термин 

„дериватологија” се и не помиње (мада се у рјечнику, разумије се, налази 

много одредница из тога терминолошког система). 

Године 1996. свјетлост дана угледала је научно дјело под насловом 

Српски језик на крају века под покровитељством  Института за српски језик 

САНУ. У наведеном дјелу проф. Живојин Станојчић говори да Творбени 

модели српског књижевног језика, овог, посматраног, периода показују 

стабилност високог степена. У неким од класа речи, на пример у класи 

именица, иновација је, у ствари, више ствар узуса, употребе појединих 

јединица лексичког инвентара, а не ствар могућног новог модела  који би се 

тек сада појављивао у књижевном  језику (Stanojčić, 1996: 123). 

СУФИКС КАО ЈЕЗИЧКО СРЕДСТВО 

Имају ли се на уму све те околности, треба ипак, рећи да су главни 

правци дериватолошких истраживања јасно назначени и многи полазни 

ставови сматрају се пречишћенима, а међу њима истакли бисмо оне који се 

тичу саме природе суфикса као језичког средства. 

Суфикс је језичка јединица која се може посматрати у оквиру 

тријаде: форма – значење – функција. Као значење суфикса, притом, схвата 

се она компонента изведене ријечи која се изражава уз помоћ суфикса (жен-

а и жен –иц-а). Када је, међутим, ријеч о функцији суфикса, треба рећи да 

она може бити врло разнородна, али се из ње могу извојити двије 

најопштије: а) структурална – која се своди на граматичку, или морфолошку 

и деривациону функцију (при чему се у првом случају суфикс показује као 

индикатор припадности изведенице одређеној врсти ријечи, док се у другом 

случају он појављује као елеменат којим се формира нова језичка јединица) 

и б) семантичка – која може бити „објектизирана” (тј. „реално - 

семантичка”) и „субјективна” (тј. „експресивна”). Када је ријеч о првој 

функцији, треба рећи да се она своди на то да се суфиксом маркира значење 
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по неком обиљежју шире или уже одређеном („лице” – „лице по 

професионалној припадности”), док се експресивна функција своди на 

изражавање става говорног лица према објекту номинације (цур-а  -  цур – 

ет-ак   -   цур – ет – ин–а). 

Мање је, међутим, сагласности међу дериватолозима о главним 

карактеристикама творбеног система једнога језика као цјелине. Ми ћемо 

овдје покушати да представимо модел творбене анализе који смо покушали 

примијенити у овом раду. 

Полазећи од тога да се у разматрању творбеног система једнога 

језика, по различитој хијерархији, могу примијенити различити 

класификациони критерији, ми смо се опредијелили за рјешавање по коме 

ћемо творбено-семантичко макропоље посматрати као творбену категорију, 

а одговарајућа микропоља као творбене поткатегорије. За такав поступак 

оправдање налазимо у чињеници да се наше истраживање не односи на 

цјелину творбенога система него само на онај његов сегмент који се тиче 

означавања лица у прозном дјелу Бранка Ћопића (Тешановић, 2003:11). 

Творбена категорија се, иначе, може дефинисати и као „укупност 

изведеница које се у оквирима творбеног разреда издвајају према лексичко-

граматичким својствима мотиватора”, а које се могу изводити „од именица, 

придјева, бројева, замјеница, глагола, прилога итд.”, (Молочко, 1984: 146–

147). Творбену категорију слично дефинишу и неки други аутори: од 

творбеног типа а она се разликује тиме што није везана јединством 

форманта (Dokulil, 1962: 203–204). 

Поред наведене класификације, у литератури налазимо и другачије 

класификационе поступке у анализи творбеног система језика. Тако, на 

примјер, Докулил као прво, „основно диференцијално обиљежје при 

формирању творбеног система истиче начин творбе изведених ријечи, а 

лексичко-граматички карактер изведеница, њихову припадност одређеној 

врсти ријечи ставља на друго мјесто” (Dokulil, 1962: 218). Затим, Зенков у 

основу организовања творбеног система језика, тј. у основу организовања 

творбеног система језика, тј. у основу класификације изведених ријечи, 

ставља „јединство лексичко-граматичког обиљежја мотивирајућих ријечи у 

споју, јединству с творбеним начином, средством, поступком” (Зенков, 

1969: 76). С обзиром на то да неке изведене ријечи могу непосредно да се 

мотивишу разним мотиваторима, тј. мотивирајућим ријечима које се односе 

на разне врсте ријечи, а такође и то да многе изведенице могу имати разна 

творбена значења, у низу случајева једна иста ријеч (у потпуности или у 

засебним лексичко-семантичким варијантама) може да се односи на разне 

пододјељке творбеног система језика (на разне творбене разреде, категорије, 

низове, групе). На основу изнесених констатација, а у складу са циљем 

овога рада, нас ће интересовати оне творбене категорије које се у српском 

језику остварују творбеним средствима. Творбена средства су основа, 

префикси и суфикси. 
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Структура творбене категорије у принципу је увијек двочлана. Појава 

која треба да буде номинована увијек на почетку укључује у одређену 

појмовну класу, која у датом језику има свој категоријални израз, а затим се 

у оквирима те класе она одређује неким обиљежјем. Класа улази у творбену 

структуру појма као оно што се одређује (творбена основа), а формант као 

онај елеменат којим се база одређује. Творбена основа увијек је проста, док 

формант може бити прост или сложен. У српској дериватолошкој 

литератури налазимо термине „творбена основа” и „творбени формант”, 

што у руском језику одговара терминима „мотивирајућа основа” и 

„творбени формант”. Творбени формант је, како у формалном тако и у 

семантичком погледу, најмањи творбени елемент међу осталим елементима 

по којима се нека ријеч разликује од ријечи које су у мотивационој вези с 

њим. 

СРПСКА ТВОРБА РИЈЕЧИ – МОДЕЛ АЛЕКСАНДРА БЕЛИЋА  

Послије истакнутих релевантних научних чињеница о проф. Белићу, 

које су о њему говорили његови наследници, а посебно страни 

дериватолози, који тврде да творба ријечи почива на његовим теоријским 

основама, свакоме ко то прочита, част је, а и задовољство да спозна да  је у  

савременој словенској дериватологији уткана српска творба ријечи односно 

модел Александра Белића. 

Још је Белић, наиме, дефинисао књижевни језик као такав „по томе 

што се њиме обрађују књижевни предмети, што је он представник 

културног мишљења”, упућујући притом на потребу да се и историја тога 

књижевног језика проучава-описом језика „од писца до писца, од књижевне 

врсте до књижевне врсте” (Belić, 1951: 6–79). 

У суштни, исти је став пост-белићевске модерне лингвистике. Њени 

најистакнутији представници, када утврђују потребу писања дескриптивне 

граматике савременог српскога књижевнога језика, изричити су у захтеву да  

„само језик модерних писаца треба да оправда данашње граматичке норме” 

(Ivić, 1960).   

Наведене констатације српских као и страних дериватолога, навеле 

су нас да се прихватимо анализе прозних остварења у језику Бранка Ћопића, 

с аспеката творбе ријечи. Анализу у језику Бранка Ћопића извршили смо у 

окриљу творбених категорија  nomina agentis и nomina attributiva, гдје смо 

дошли до изванредних резултата који су специфични по много чему. 

Познато је да су у српском језику односно у нормативним граматикама 

српског језика централни суфикси су -ица и -ка. У прозним остварењима 

Бранка Ћопића централни суфиксу су такође  -ица и -ка у окриљу творбених 

категорија, као и њихових поткатегорија. Наша анализа је показала да 

суфикси за обиљежавање лица доминирају у језику истакнутог српског 

писца Бранка Ћопића. У овоме раду желимо да скренемо пажњу свим онима 
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који желе да истражују језик писаца с аспекта дериватологије да пред собом 

имају кључну српску творбу, као нпр. Белићеве, Бошковићев, 

Стевановићеве радове, као и других српских дериватолога. 

Термином nomina agentis зову се имена лица која у мотивирајућој 

ријечи имају агенс. Облик мотивирајуће ријечи, притом, једнак је глаголској 

основи којом се означава некадашња којом се изводе, прије свега, имена – 

називи вршиоца радње у потпуном смислу ријечи. Ова творбена категорија 

код већине суфикса у српском језику заузима централно мјесто. Семантички 

опсег суфикса -ица, међутим, прелази и на неке друге творбене категорије и 

поткатегорије. Суфикс -ица улази у круг најпродуктивнијих творбених 

средстава за обиљежавање лица у српском језику (Stevanović, 1975: 524), 

при чему се њиме изведенице „творе од именица, придјева, бројева, глагола 

и прилога, а судјелује и у префиксално-суфиксалној и сложено-суфиксалној 

творби” (Babić, 1986:135). Из те чињенице произилази и његова широка 

заступљеност у свим творбеним категоријама за означавање лица, а због 

тога, не само у српском него и у другим словенским језицима, постоји 

велики број расправа и чланака о поријеклу, структури и његовим 

функцијама. 

Наш материјал показује да је суфикс -ица веома распрострањено 

средство деривације које служи за уобличавање творбено – семантичке 

категорије: nomina agentis. У оквиру ове творбено-семантичке категорије 

изводе се именице од глаголске основе по једном творбеном моделу и то од 

основе радног глаголског придјева. 

Код свих наведених изведеница у функцији мотивирајуће ријечи је, 

као што смо рекли, радни глаголски придјев, који овим изведеним ријечима, 

прије свега, обезбјеђује значење вршиоца радње. Истина, у појединим 

случајевима изведеница добија и друге семантичке нијансе које могу бити 

контекстуално одређене. Тако изведене ријчи варалица, измишљалица, 

луњалица, намишљалица, одалица, поред основног значења вршиоца радње, 

имају и нијансу пејоративности. Још неке изведенице показују одређене 

семантичке специфичности, као, на примјер, избјеглица, пребјеглица и 

придошлица, које су доживјеле и извјесну семантичку модификацију у 

смјеру промјене значења агенса усљед измјене свога сопственог стања 

неким чином у прошлости (Matijašević, 1986). 

СУФИКС -KА   

Суфикс -ка најстарији је словенски моциони суфикс. Он је врло 

продуктиван у служби именица женскога рода код неких творбених 

категорија. Овај његов моциони карактер је општесловенског поријекла. Са 

моционом функцијом овај суфикс, осим у словеначком, како каже Р. 

Бошковић (Bošković, 1936), јавља се у свим словенским језицима. Донекле  

и у овој служби, у српском језику, њега замјењује суфикс -ица. Ипак, он се 
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користи у српском језику за извођење именица женског рода као назива 

ималаца занимања и вршиоца радње. Суфиксом -ка граде се именице „од 

именица, глагола, бројева и прилога суфиксалном, префиксално – 

суфиксалном и разним типовима сложено – суфиксалне творбе” (Babić, 

1986: 238). 

О суфиксу -ка, односно о његовом поријеклу, функцијама, значењу и 

распрострањености и сл. говорили су многи дериватолози. Свакако да 

посебно мејсто међу њима заузима Р. Бошковић, који у студији „Развитак 

суфикса у јужнословенској језичној заједници” расправља о суфиксу -ка и 

са синхронијског и са дијахронијског аспекта. По угледу на Р. Бошковића о 

суфиксу -ка, као и о другим суфиксима, сличне погледе заступали су и 

многи други дериватолози, како страни тако и домаћи (Matijašević, 1970; 

Terzić, 1990:16; Вендина & Толстой, 1990: 1–201, Земская, 1973: 1–304). 

Како се творба ријечи с временом конституисала у засебну научну 

дисциплину, већу пажњу привлачили су суфикси и њихово конфронтативно 

проучавање. Конфронтирањем су дериватолози долазили до важних 

сазнања, не само из творбе ријечи него и из лексикографије, лексикологије, 

морфонологије, семантике и других научних дисциплина. 

У већини словенских језика суфикс -ка дериватолози сврставају у ред 

фреквентних, централних суфикса. Конфронтативни начин истраживања у 

сродним језицима „не искључује интервенцију дијахроног фактора у циљу 

бољег сагледавања системских и функционалних односа међу тим 

језицима” (Терзић, 1990: 16). 

ИСТРАЖИВАЊА СРОДНИХ ЈЕЗИКА 

При конфронтативном начину истраживања сродних језика 

истраживачи  се не задржавају само на констатацији разлика или сличности, 

већ их и објашњавају, често и са дијахроног и синхроног становишта. Овде 

ћемо се позабавити само некима од њих. У студији „Наставки со 

експресионо значење кај именките” (Markov, 1981: 247–254), констатује се 

да суфикс -ка заузима централно мјесто у македонском језику. Аутор, 

између осталог, истиче да, поред више значења и функција, суфикс -ка има 

основно деминутивно и хипокористично значење. У оквиру студије 

„Диференцијација словенских језика по подацима творбе ријечи” Вендина 

износи такође интересантна запажања. Говорећи о централним суфиксима у 

словенским језицима, она расправља о три творбене категорије: „мутацији”, 

„модификацији” и „транспозицији” (Вендина & Толстой, 1990: 27). 

Међутим, у вези са суфиксом -ка она посебно наглашава да су основна 

његова значења у свим словенским језицима, осим у српском језику, 

деминутивна и феминативно значење (Вендина, 1989: 46). Овдје би требало 

поменути опсежну студију Стјепана Бабића у којој се са више аспеката 
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расправља о суфиксу -ка. Међутим, његова основна пажња усредсређена је 

на однос мотивирајуће ријечи и суфикса -ка (Babić, 1986: 238–248). 

Међу српским истраживачима о суфиксу -ка писали су како 

дериватолози тако и аутори нормативних граматика. И једни и други слажу 

се у томе да је суфикс -ка један од продуктивнијих суфикса у српском 

језику. Тако Јелка Матијашевић (Matijašević, 1970: 563), проучавајући овај 

суфикс са конфронтативне тачке гледишта, констатује да он, за разлику од 

руског, у српском језику , поред деминутивног, изражавао пејоративно и 

аугментативно значење. У оквиру српског језика, са лексичко-семантичког 

плана, детаљан опис структуре значења и функција суфикса -ка дала је Олга 

Ристић (Ristić, 1970). Проучавајући моционе суфиксе у српском језику, 

дериватолози констатују да суфикс -ка није само фреквентно него и 

семантички разноврсно деривационо средство.  

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

У овоме раду, неопходно је констатовати, да је темеље 

дериватологији, односно творби ријечи подарио Александар Белић. На 

такве закључке наводе нас научни радови како из славистичке литературе, а 

тако и из наше српске. Дакле, без обзира из кога научног центра долазили, 

дериватолози се осврћу на теоријске расправе и радове професора 

Александра Белића. У овоме раду представили смо хронолошким низом 

руске, чешке, бугарске, а и српске дериватологе који своје погледе и 

истраживања заснивају по угледу на утемељивача дериватологије 

професора Александра Белића. 
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Аbstract: This paper brings into daylight some relevant facts from word 

formation, which was one of the central disciplines in Serbian language in the 

past. This, primarily, show Belic's works which, in Slavic world, are accepted as 

the foundation for this discipline. Therefore, prominent Russian from the end of 

twentieth century return to the theoretical perspectives of A. Belic, in 

derivatology, so word formation of his time count as the central discipline. 

Modeled on Belic's theoretical reviews in derivation, many works by eminent 

experts in Russian, Czech, and Bulgarian language have appeared.  
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РЕАЛИЗАЦИЈА УСМЕРЕНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА КРОЗ ДРАМАТИЗАЦИЈУ ЦРТАНОГ ФИЛМА 

„ШТРУМПФОВИ“ КОД ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

Ирена Р. Станишић
1
 и Небојша М. Ранђеловић

2
 

Сажетак: Поред уобичајних усмерених активности из физичког 

васпитања код деце предшколског узраста у којима се примењују одређени 

облици кретања, извршавају одређени задаци и усвајају покретне игре, могу 

се организовати и активности на одређену тему. Циљ овог рада и ових 

усмерених активности је да се на основу одабране теме – цртаног филма 

„Штрумпфови“ разради одређени садржај, који се усклађује са кретањима 

која су дата на основу јединице активности – Превенција равних стопала. 

Дати садржај треба да разигра дечју машту, омогући деци да драмском 

игром и имитацијом развију креативност, савладају одређене облике 

кретања, развију оријентацију у времену и простору. Ова активност битан 

утицај има на јачање мишића руку, раменог појаса и ногу, моторичких 

способности и социјализацију деце и може да се примењује у свим узрасним 

групама. Битан утицај има на развој маште и креативности код деце, 

способности невербалне комуникације путем геста и покрета и кроз забаву 

едукује. У оквиру ове усмерене активности значајне корелације су са 

Методиком развоја говора и Методиком ликовног васпитања. 

Кључне речи: деца, превенција равних стопала, драматизација, 

усмерена активност, физичко васпитање. 

УВОД 

У Правилнику о општим основама програма предшколског 

васпитања и образовања (2006) утврђени су задаци физичког васпитања у 

васпитној групи који пружају васпитачима један вид самосталности и 

креативности, у осмишљавању садржаја рада из физичког васпитања.  

                                                 
1 irena.stanisic73@gmail.com, Висока школа струковних студија за васпитаче, Крушевац 

2 nebojsa@fsfv.ni.ac.rs, Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања 

mailto:nebojsa@fsfv.ni.ac.rs


102 
Данашња технолошка достигнућа омогућавају да се педагошки рад 

усмери ка утврђивању, евалуацији и самоевалуацији постигнутих резултата. 

Учестала примена практично - вежбовног градива у дечјем вртићу повећава 

васпитно – образовне ефекте. До повећања долази и услед коришћења 

технологије педагошког процеса, која се огледа у избору и  методичкој 

примени средстава,  организационих облика рада, принципа и метода. 

Смењивање различитих активности у вртићу су предвиђене према програму 

на основу ког деца проводе време. Према Галахјуу и Донелију (Gallahue & 

Donnelly, 2003) и програму рада, одговарајуће свакодневне физичке 

активности деце предшколског и млађег школског узраста, средњег 

интензитета утичу на формирање свакодневног животног стила, на 

нормалан раст и развој, у временском трајању од 60 минута.  

Аутор Ђорђић (2002) истиче да је физичка активност предшколске 

деце важна са: аспекта интегралног развоја, биолошко - здравственог 

аспекта и васпитног аспекта. Свестрано развијање личности као главни циљ 

физичког васпитања према Драгићу и Веселиновићу (2006), јесте захтев који 

се реализује кроз планирану и организовану активност, чија је основа 

педагошко – дидактичка.   

Основни циљ организованих активности у предшколским установама 

на основу правилника о Општим основама предшколског програма (2006), 

је да се вежбањем кроз форме рада, а уз примену средстава физичког 

вежбања, допринесе телесном расту и развоју најмлађих, развоју навика 

кретања, развоју и усавршавању  моторике, учвршћивању здравља деце у 

целини. Да би се деци обезбедила разноврсна кретања, програм нуди 

следеће облике активности (организациони облици или форме рада): 

превентивно (јутарње) телесно вежбање, усмерену активност, покретну 

игру, шетњу, излет, рекреативну паузу, индивидуалан рад са децом са 

сметњама у физичком и моторном развоју, изражавање кроз покрете (дечји 

плес). 

Под усмереном активношћу подразумева се временски ограничени 

део у току кога се плански и систематски ради на остваривању задатака 

физичког васпитања. Усмерена активност као организациона форма рада 

представља целину, али према задацима који треба да се остваре у току 

активности разликује се уводни, главни (припремни и основни део) и 

завршни део (Станишић, 2013: 91). Сваки део активности захтева да се деца:  

уведу у активност, што се постиже кроз уводни део; оптимално ангажују, 

што се постиже кроз главни део; смире, односно доведу у стање у којем су 

била на почетку активности, што се постиже кроз завршни део усмереног 

облика рада (Ђурковић, 1995; Џиновић - Којић, 2011).  

По форми и садржини усмерене активности из физичког васпитања 

могу бити различито примењиване - игровне активности, активности 

образовног карактера, тематске активности, активности на ваздуху, 

комплексне активности и контролне активности (Џиновић - Којић, 2002).  
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Поред уобичајених усмерених активности у којима се примењују 

одређени облици кретања, извршавају одређени задаци и играју покретне 

игре, могу се организовати и усмерене активности на одређену тему. Ове 

активности организују се тако што се деци одабере нека актуелна тема и на 

основу ње се разради одређени садржај (Станишић, 2013: 100). Води се 

рачуна да се садржај усклади са кретањима која деца изводе у току 

активности - тема годишње доба (зима, јесен...); бајка (Црвенкапа, Ивица и 

Марица...); цртани филм (Морнар Попај, Мики - Маус ....). Структура 

усмерене активности је иста као и код других активности, с тим што се 

одређени садржај теме провлачи од уводног преко припремног и основног 

до завршног дела усмерене активности. Корелације са осталим методикама 

је велика, првенствено са Методиком развоја говора у оквиру које се 

користе приче, бајке, песме или цртани филмови чији се садржаји 

мотивационо опонашају, изводећи покрете сходно тексту који се користи. 

Ликовно васпитање пружа могућност израде костима, апликација за децу, 

реквизита и израде полигона у складу са тематским садржајем.  

Основно полазиште за овакве активности је да у васпитним групама 

нема  деце која не воле физичке активности и нису спретна, већ да нису 

довољно мотивисана да испоље емоције и преточе их у физичку активност. 

Савремени методички приступ приликом реализације физичких активности 

обједињује све оно што омогућава деци да истражују и сазнања стичу путем 

кретања. Деца у току рада повезују активности са стварношћу и њима 

блиским ситуацијама, и на  спонтан начин прихватају одређену тему која је 

присутна у реализацији јединице активности из физичког васпитања. 

Досадаши начин у практичном приступу и реализацији усмерених 

активности физичког васпитања укључивао је размимоилажење између 

односа теоријског и практичног рада. Савремени приступ у реализацији 

усмерених активности физичког васпитања састоји се у уједињавању знања 

и искуства детета. 

Главни циљ ове активности је да садржај, ситуације и ликови из 

цртаних филмова деци приближе не само свет, цртаних филмова који им је 

близак и драг, већ да пробуди дечије стваралаштво, да омогуће деци да 

игром и имитацијом развију креативност, развију невербалну комуникацију 

путем покрета, савладају одређене облике кретања, утичу на развој 

физичких способности и едукују кроз забаву. 

 Имитативни рад децу доводи да говоре и ходају подражавајући. 

Своју личну историју и групни идентитет граде на основу породичних 

прича и слика. Повезују податке из живота са осталим изворима из 

окружења, градећи своју личност кроз активности. Деца предшколског 

узраста воле да се „претварају”, било да се играју у центру или да 

драматизују омиљену бајку, причу или цртани филм. Она се „претварају” са 

циљем да уче о себи и свету који их окружује. Васпитач може да валоризује 

ову природну дечју потребу да се „претварају” уводећи креативну 
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драматизацију песме, приче или цртаног филма у свој план и програм и на 

тај начин активира дечју пажњу (Бојовић, 2010: 11). 

Са овим цртаним филмом деца се сусрећу у предшколском узрасту. 

Деца имитацијом прихватају различите облике понашања, у ситуације уносе 

своју фантазију, разбијају клише свакодневног, стварајући свој 

индивидуални и имагинарни свет. Процесом драматизације спонтана игра 

детета усмерава се ка стваралачкој игри. Овај цртани филм се драматизује и 

прерађује у драмску форму, а нарација се транспонује у монологе и дијалоге 

У овој активности изазов за васпитача је да постепено уводи циљеве и 

правила током рада, а да не ремети дечји креативни процес и да себе не 

наметне као апсолутног лидера. Васпитач је невидљиви водич, или активни 

учесник – глумац, костимиран у ликове из цртаног филма.  На тај начин 

деца граде поверење у сопствене могућности, уче да на креативан и 

конструктиван начин истражују свој сопствени унутрашњи свет и свет који 

их окружује. 

Пре уводне фазе усмерене активности васпитач води рачуна о 

активностима као што су: пресвлачење васпитача у костим Штрумпфете, 

стављање направњених капица деци са ликом Штрумпфова, постављање 

апликација за комплекс вежби обликовања. Подстицање слободе у 

физичком кретању и стварање позитивног стимулса свој деци у васпитној 

групи чини основни корак у раду. Уводни део код деце буди интересовање 

за рад применом модификоване покретне игра „Штрумпфови и Гаргамел“, а 

уједно их емотивно и физиолошки припрема. Постављајући децу на 

штрумпфкућицу (апликације на поду) припремни део путем имитативниог 

путовања кроз шуму комплекса вежби обликовања, формира и 

квалитативно усавршава апарат за кретање. Основни део путем 

организационог облика рада „полигона” у оквиру ког се примењују разне 

справе и реквизити, а путем тематског садржаја цртаног филма ствара 

навике што бољег и успешнијег кретања и његову примену у различитим 

условима. Завршни део наставља тему активности и путем игре “Сакупљање 

штрумпфбобица” емотивно и физиолошки доводи децу у стање у коме су 

била пре активности. 

При избору кретњи и вежби васпитач води рачуна о степену 

психофизичког развоја деце, реализацији задатака и програмског садржаја 

као и ситуација из цртаног филма (Станишић, 2013: 94).  

Простор и окружење где се одржава усмерена активност је сала за 

физичко васпитање у коме деца могу да се слободно крећу. Тај простор 

треба да се креира и осмисли справама (користе се као препреке за 

развијање разних облика кретања) и реквизитима потребни самој јединици 

активности и теми дате усмерене активности. На основу одабране теме 

неопходно је направити апликације - штрумпфсело за под, за комплекс 

вежби обликовања, као и разних апликација за полигон – трава, дрвеће, 

сунце (припремају се и лепе пре почетка усмерене активности). 
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Наведена усмерена активност кроз драматизацију цртаног филма 

„Штрумпфови” може бити позитивно искуство у неким новим програмима 

и организовањима васпитно - образовног процеса у предшколској установи 

деце млађе, средње, старије и припремне узрасне групе. Мотивисано дете 

коме се приступа на прави начин, обзиром на индивидуалне способности, 

стреми ка остварењу циљева, а покрет и физичку активност слободно 

изражава у зависности од биолошких потенцијала, развијајући се као 

личност у целини. 

МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ 

Тема усмерене активности: Драматизација цртаног филма 

„Штрумпфови”; 

Јединица усмерене активности: Превенција равних стопала; 

Организациони облик рада у главном делу: Полигон; 

Средства: 

Основна: Телесна вежба. 

Помоћна: Струњаче, шведске лестве, палице, ниска греда, мали 

шведски сандук, лоптице, врећице, конопац, лопта, касетофон. Израда 

костима (капице за Штрумпфове и Гаргамела), Штрумпфкућице апликације 

за под, средстава за полигон (цветићи, трава, листови, дрвеће, сунце...), 

Штрумпфсело у виду слика. 

Задаци: 

Васпитни: Васпитање воље, карактера и свесне дисциплине, 

позитиван однос према раду, дисциплинован и свестан однос према 

колективу, забава и разонода, формирање и развијање интереса и смисла за 

лепо.  

Образовни: Развијање координационих елемената кретања (правац, 

обим, брзина, јачина, трајање и ритам), формирање моторних навика, 

развијање стваралачких способности, развијање снаге, издржљивости, 

брзине, окретности, прецизности и равнотеже. 

Биолошки: Нормално стање апарата за кретање, правилно држање 

тела, челичење организма, стварање хигијенских навика, фактор одмора 

после телесног и умног рада. 

Циљеви: Утицати кроз драмску стваралачку игру, имитацију датих 

покрета на моторичке способности и социјализацију деце, формирање 

навика правилног држања тела, нормалног свода стопала и усавршавање 

разних облика кретања. Развијање маште и креативности код деце, 

способности невербалне комуникације путем геста, пантомиме и покрета. 

Задовољавање биолошких и естетских потреба за разним облицима кретања, 

примерених дечјем узрасту и могућностима;  
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Методе рада: Метод живе речи, метод имитације, метод 

демонстрације; 

Локација рада: Сала за физичко вежбање. 

ТОК УСМЕРЕНЕ АКТИВНОСТИ 

Доводимо децу у салу у формацију возића. На улазу у салу деца 

изувају своју обућу.Свако дете проналази своју апликацију - 

Штрумпфкућицу. 

Уводни део усмерене активности Покретна игра „Штрумпфови и 

Гаргамел” 

Једно дете је Гаргамел, а остала деца су Штрумпфови. Дете Гаргамел 

добија маску и одлази на половину игралишта, које представља шуму у 

којој живе Штрумпфови. Штрумпфови стављају капице на главе и одлазе на 

другу половину игралишта које представља село у коме они живе. На знак 

васпитача “сад”, Гаргамел почиње са трчањем и хватањем. Када ухвати 

првог Штрумпфа, држи га за руку и онда они заједно настављају да хватају 

остале. Сваки ухваћени Штрумпф прикључује се ланцу. Хватање се 

завршава када и последње дете буде ухваћено и прикључено ланцу. Право 

хватања имају само крајња деца (деца на крајевима ланца). Ако је ланац 

прекинут, хватање се у том моменту не признаје. Кад се ланац састави онда 

се наставља са игром. 

А) Припремни део усмерене активности: 

Васпитач: - Штрумфови, знате шта се једном давно десило? 

Гаргамел је ухватио једног од штрумфова. Неколико штрумфова који су 

то видели су отрчали до штрумпфсела да обавесте остале штрумпфове. 

Свако је сео у свој штрумпфомобил па су заједно кренули до Гаргамелове 

куће како би га ослободили. 

Комплекс вежби обликовања са обручем. 

Вежба бр.1 Хајдемо сада сви да уз помоћ ових обруча возимо своје 

трумпфомобиле. 

Циљ: Јачање мишића руку и раменог појаса. 

Опис: П.П. Стојећи став, руке са обручем у предручењу, кружење у 

једну па у другу страну. 

Вежба бр. 2 На путу до Гаргамелове куће наишли су на жбун у коме 

се нешто стално померало. Покушавали су да га погоде стрелом како би 

отерали непријатеља (обруч постаје лук и покушавамо да погодимо жбун) 

али узалуд. Нешто се у жбуну толико померало да су на крају ипак 

одлучили да приђу и виде шта се ту сакрило. 

Циљ: Јачање и истезање мишића руку и раменог појаса. 
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Опис: П.П. Спетни став. Једна рука са обручем у предручењу, друга 

згрчена у висини рамена. Опонашање потезања лука и стреле испред себе 

наизменично једном па другом руком. 

Вежба бр. 3 Када су штрумпфови пришли жбуну, видели су Лицка. 

Он се дивио својој лепоти гледајући се у огледало са свих страна. 

(Замишљамо да је обруч огледало у коме се гледамо)  

Циљ: Јачање мишића леђа. 

Опис: П.П. Спетни став, руке са обручем у узручењу, извести 

преклон 

трупом до водоравног положаја. 

Вежба бр. 4 Штрумфови су оставили Лицка да ужива у својој 

лепоти, а они су наставили потрагу за својим другом штрумпфом. 

Циљ: Јачање мишића леђа и бочне стране трупа.Опис: П.П. 

Раскорачни став, руке са обручем у изручењу. Извести преклон трупом на 

једну страну па на другу са погледом кроз обруч, а након тога враћање у 

почетни положај. 

Вежба бр. 5 Када су дошли до Гаргамелове куће, договорили су се да 

неколико њих остане испред и дежура да не наиђе мачак. Обукли су своје 

прслуке да им не би било хладно и пажљиво гледали на страну да неко не 

наиђе. 

Циљ: Истезање мишића трбуха.  

Опис: П.П. Обући обруч као прслук, сукање трупом на једну па на 

другу страну.  

Вежба бр. 6 Док су неки дежурали остали су покушали да кроз 

димњак уђу у Гаргамелову кућу. (Провлачимо се кроз обруч као што су се 

штрумфови провлачили кроз димњак.) 

Циљ: Јачање мишића трбуха и леђа. 

Опис: П.П. Провући се кроз обруч у лежећем ставу на леђима. 

Вежба бр. 7 Када су ускочили у димњак упали су у жар. Пошто су се 

опекли кренули су да скачу у круг. 

Циљ: Јачање мишића ногу и стопала. Опис:П.П. Суножни поскоци 

око обруча положеног на тло. 

Вежба бр. 8 Онда им је постало превише вруће па су кренули да 

скакућу прво на једној нози а онда на другој.  

Циљ: Јачање мишића ногу и стопала. 

Опис: П.П. Скакање на једној нози око обруча положеног на тло. 

Убрзо су нашли свог друга и побегли брзо назад у Штрумпфсело. 

 

Б) Основни део усмерене активности: 
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Полигон: Превенција равних стопала 

Након постављања полигона, деца стају у формацију колоне или 

возића. Васпитач уз описе објашњава деци које кретање треба да изведу, а 

затим прво дете креће са прелажењем препрека. Када прво дете пређе прве 

две препреке, креће друго дете и тако редом. Дете које је прешло цео 

полигон стаје на зачеље колоне. 

Васпитач се обраћа деци: Сада ћемо кренути у бербу штрумф 

бобица. Међутим, да бисмо стигли до њих морамо проћи кроз шуму пуну 

препрека. 

1. Пребацивање предмета стопалима из обруча у обруч – Када су 

се штрумфови упутили ка шуми угледали су штрумфету како сакупља 

своје шналице које су јој испале из џепа, па су јој у томе помогли. Затим су 

кренули даље. 

2. Пењање уз косину на прстима и силажење низ рипстол - 
Штрумфови су се затим попели на врх оближњег брдашцета а затим са 

друге стране сишли низ степениште. 

3. Ходање по вијачи – Након тога су штрумфови стигли до уске 

шумске стазе преко које су морали прећи пажљиво. 

4. Ходање преко лестви – Након што су прешли уску стазицу, штрумфови 

су морали прећи преко старог, урушеног моста који је водио преко реке. 

5. Ходање на прстима преко струњаче – Штрумфови су стигли до 

простране ливаде али и ту морају бити пажљиви. Гаргамел је у близини па 

да их не би чуо морају ходати тихо, да прстима. 

6. Ходање по кукурузу – Прећи ћемо и преко њиве.  

7. Ходање на прстима са укштеним ногама преко палице - Када су 

штрумфови били јако близу свог циља мало су се и забавили тако што су 

укрштеним ногама ходали преко опалих грана. 

8. Листање новина стопалима – А онда су наишли на стару књигу коју су, 

вероватно, они сами и изгубили, па су је прелистали да погледају о којој књизи се ради. 

-А ево и наших штрумф бобица. 

Завршви део усмерене активности 

Покретна игра „Сакупљање штрумпфбобица“ 

Деца се деле у две групе и стају у формацију колоне. Испред сваког 

првог детета налази се лопта, док је на другом крају обруч. Игру 

започињемо тако што свако прво дете у колони креће са обављањем свог 

задатка тако што својим стопалом котрља лоптицу до означене линије, 

оставља лоптицу у мали обруч, узима велики обруч и газећи га са 

унутрашње стране котрља обруч до места са кога је кренуло. Обруч предаје 

следећем детету у колони и одлази на зачеље колоне. Дете које је сада 

добило обруч прво стопалима котрља обруч до означеног места, а затим 

креће назад до своје колоне котрљајући лоптицу стопалом. 
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THE CARTOON "THE SMURFS" IN PRESCHOOL CHILDREN 

Irena R. Stanišić
1
 Nebojša M. Ranđelović

2
 

Abstract: Besides the usual guided activities in physical education of 

preschool children based on applying certain forms of movements, performing 

certain tasks and aquiring mobile games, activities on a particular topic can also 

be succsessfuly organized. The aim of this work and these targeted actions is the 

elaboration of specific contents based on selected themes from the cartoon "The 

Smurfs", which are adjusted to the goal that forms the basic units of activity - 

prevention of flat feet. These contents have a goal to arouse children's 

imagination, to enable children to play and develop creativity, master certain 
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forms of movements and develop orientation in time and space. This activity has 

a significant impact on strengthening the muscles of the arms, shoulders and legs 

and development of overall motor skills and socialization of children and can be 

used in all age groups. It also has an important influence in the development of 

imagination and creativity in children, as well as non-verbal communication skills 

through the use of gesture and movements and it should educate through 

entertainment. These focused activities have significant correlations with speech 

developing and art education. 

Keywords: children, flat feet prevention, dramatization, focused activity, 

physical education.  

Примљен: 04.07.2017. 

Прихваћен: 06.11.2017. 
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СИНТЕЗЕ- УПУТСTВО ЗА ПРИПРЕМУ РАДОВА 

Часопис објављује оригиналне радове из области педагогије, 

књижевности, језика и културе, као и сродних дисциплина. Радови који 

су већ објављени или понуђени за објављивање у некој другој 

публикацији не могу бити прихваћени. Ако је рад био изложен на 

научном скупу, под истим или сличним насловом, податак о томе треба 

да буде наведен у посебној напомени при дну прве странице чланка. 

Радови се објављују на српском језику, ћирилицом или енглеском, 

руском и француском. 

Рад се пише на страници величине A5 14,8 x 21 cm, са маргинама: 

1,2 cm горе, доле, лево и десно и простором за коричење 0,8 cm. Шаблон 

Word документа са свим поставкама могуће је преузети са странице 

http://vaspks.edu.rs/index.php/skola/izdavacka-delatnost/sinteze 

Рад треба да има следеће елементе: а) наслов, б) име, средње 

слово и презиме аутора; назив установе у којој је аутор запослен, в) 

сажетак, г) кључне речи, д) текст рада, ђ) литературу и изворе, е) резиме, 

ж) прилоге. 

Наслов рада штампа се на средини странице, фонт Times New 

Roman 12, великим словима, простор испред и иза параграфа 20 pt (стил 

naslov). 

Име, средње слово и презиме аутора у студијама и чланцима 

штампа се испод наслова по средини странице, фонт Times New Roman 

величине 11 искошен а у приказима на крају рад уз десну маргину 

курзивом, простор испред параграфа 16 pt а иза 24 pt (стил autori). 

Адреса електронске поште, назив и седиште установе у којој је аутор 

запослен наводе се у фусноти, која је везана за презиме аутора (нпр. 

autor@fil.ac.rs, Универзитет у Београду, Филолошки факултет). Ако је 

аутора више, мора се назначити из које установe потиче сваки од 

наведених аутора. Функција и звање аутора се не наводе. Назив и број 

пројекта, односно назив програма у оквиру кога је чланак настао, као и 

назив институције која је финансирала пројекат или програм наводи се у 

посебној фусноти, која је двема звездицама везана за назив установе у 

којој је аутор запослен. 

У сажетку, који треба да буде на језику на коме је написан и рад, 

треба језгровито представити проблем, циљ, методологију и резултате 

приказаног научног истраживања. 

Сажетак треба да има између 100 и 250 речи (испод аутора рада) 

штампа се фонтом Times New Roman 10, поравнање са обе стране 

странице, први ред увучен 1,25 cm, простор иза параграфа 10 pt, (стил 

saţetak). 
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Кључне речи (пет одредница), дају се на језику на којем су 

написани сажетак и текст. Наводе се испод сажетка, са ознаком Кључне 

речи, штампа се фонтом Times New Roman 10, поравнање са обе стране 

странице, први ред увучен 1,25 cm, простор испред параграфа 6 pt а иза 

параграфа 12 pt, (стил Ključne reči). 

Наслов рада пише се великим словима фонтом Times New Roman 

12, поравнање по средини стране странице, простор испред параграфа и 

иза параграфа 20 pt, (стил naslov). 

Наслов другог нивоа пише се великим словима, фонтом Times 

New Roman 10 поравнање по средини стране странице, простор испред 

параграфа 18 pt a иза параграфа 12 pt, (стил naslov2). 

Текст се пише фонтом Times New Roman 11, поравнање са обе 

стране странице, први ред увучен 1 cm, простор иза параграфа 3pt, (стил 

tеkst). 

Прилози којима је илустровано научно излагање (табеларни и 

графички прикази, факсимили, слике и сл.) обележавају се римским 

цифрама (стил tеkst). 

Наслови посебних публикација (монографија, зборника, часописа, 

речника и сл.) који се помињу у тексту рада наводе се курзивом на 

језику и писму на којем је публикација чији се наслов наводи објављена, 

било да је реч о оригиналу или о преводу. 

При навођењу цитата у тексту рада, пожељно је да то буде према 

изворном тексту (оригиналу) и писму. Уколико се наводи цитат из 

преведеног рада, треба у одговарајућој фусноти навести библиографске 

податке о оригиналу. 

Страна имена пишу се у оригиналу. Уколико аутор сматра да би 

било пожељно, може користити и транскрибовано име, с тим што 

приликом првог помињања у загради ставља оригинал. 

Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту која 

упућује на потпуни библиографски податак о делу које се цитира 

(наведен на крају рада) састоји се од отворене заграде, презименa 

аутора, зареза, године објављивања рада који се цитира, ознаке странице 

са које је цитат преузет и затворене заграде. На пример: (Петровић, 

1986: 128). 

Ако се име аутора који се цитира већ помиње у тексту који 

непосредно претходи цитату, у загради се оно не понавља, већ се дају 

само година и странице. На пример: „...о овоме је говорио Петар 

Петровић (1981: 111)“. 
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Ако се цитира више суседних страница истог рада, дају се цифре 

које се односе на прву и последњу страницу која се цитира, а између 

њих ставља се црта. На пример: (Петровић, 1981: 135-140). 

Ако се цитира више несуседних страница истог рада, цифре које 

се односе на странице у цитираном раду, одвајају се зарезом. На пример: 

(Петровић, 1981: 122, 130). 

Када се у раду помиње више студија које је један аутор објавио 

исте године, у текстуалној библиографској напомени потребно је 

одговарајућим азбучним или абецедним словом прецизирати о којој се 

библиографској одредници из списка литературе ради. На пример: 

(Russeau, 1988а: 11). 

Уколико библиографски извор има три, четири или пет аутора, у 

уменутој библиографској напомени први пут, наводе се презимена свих 

аутора, док се у сваком наредном навођењу наводи презиме првог а 

осталих аутора замењују скраћеницом и др.: (Велек и др., 2007). 

Фусноте, обележене арапским цифрама (иза правописног знака, 

без тачке или заграде), дају се при дну странице у којој се налази део 

текста на који се фуснота односи. Могу садржати мање важне детаље, 

допунска објашњења и сл. Фусноте се не користе за навођење 

библиографских извора цитата или парафраза датих у основном тексту, 

будући да за то служе библиографске парентезе. 

Цитирана литература даје се у засебном одељку насловљеном 

Литература. Библиографске јединице (референце) наводе се по азбучном 

или абецедном реду презимена првог или јединог аутора. 

У часопису СИНТЕЗЕ у библиографском опису цитиране 

литературе примењује се АПA начин библиографског цитирања 

(American Psychological Association’s style). 

Примери таквог начина библиографског цитирања: 

Монографска публикација: 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов књиге. 

Место издавања: издавач. 

Пример: 

Тумарић, М. (2004). Виза. Нови Сад: Тусами. 

Прилог у зборнику радова, поглавље у књизи или одредница у 

енциклопедији или лексикону: 

Презиме аутора, иницијал имена аутора (година издања). Наслов 

поглавља или одреднице. In Иницијал имена и презиме аутора/уредника, 

Наслов публикације. Место издавања: издавач. (стране на којима се 

налази цитирани рад/поглавље/одредница) 
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Пример: 

Roulet, E. (2006). The description of text relation markers in the 

Geneva model of discourse organization. In K. Fischer (ed), Approaches to 

discourse particles. Amsterdam: Elsevier, 115-131. 

Прилог у часопису: 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

прилога. Наслов часописа, број волумена/године и број, стране. дои број 

Пример: 

Harman, G. (1967). Quine on Meaning and Existence, I. The Death of 

Meaning. The Review of Metaphysics, 21(1), 124–151. 

http://doi.org/10.2307/20124498 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

прилога. Наслов публикације, број, стране. [on-line]. Доступно преко: 

интернет адреса [датум преузимања] 

Пример: 

Ryan, T. (2004). Turning patrons into Partners When Choosing 

Integrated Library System. 

Infotoday, 15, 4. [on-line]. Доступно преко: 

http://www.infotoday.com/cilmag/mar04/ryan.html [27.03.2004] 

Необјављене докторске и магистарске тезе: 

Презиме, иницијал имена аутора (година). Наслов тезе 

(необјављена докторска дисертација / магистарски рад). Назив установе, 

место. 

Пример: 

Ивановић, Б. (2005). Фразеологизми у Лутеровом преводу Библије 

из 1534. године и њихова заступљеност у савременом немачком језику 

(необјављен магистарски рад). Филолошки факултет, Београд. 

Чланак у новинама (дневним, недељним, месечним): 

Презиме, иницијал имен аутора (датум и година издавања). 

Наслов чланка. Назив часописа, стране на којима се чланак налази. 

Пример: 

Цветковић, И. (10. март 2011). Заблуда као интерес. Политика, 

стр. 15. 

Класична дела: 
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За велика класична дела попут античких грчких и римских 

текстова, Библије, Кур'ана и сл. треба наводити њихову стандардну 

нумерацију (ако постоји и ако се то не коси за захтевима самог рада). 

Пример: 

(Држава: 595а–598а) 

Такође, ова дела није неопходно наводити у списку литературе на 

крају рада. Разноврснији и детаљнији примери цитирања могу се наћи на 

http://www.apastyle.org. 

Извори се наводе под насловом Извори у засебном одељку после 

одељка Литература, на истим принципима библиографског описа који се 

примењује у одељку Литература. 

Препорука је да се навођене референце провере на сајтовима 

scholar.google.com/, proquest.com/, crossref.org/, vbs.rs/, scindeks.ceon.rs 

kobson.nb.rs/servisi/elektronski_casopisi.123.html, 

kobson.nb.rs/servisi/pretrazivanje_knjiga_.102.html  

Сви наведени сервиси пружају помоћ при референцирању за 

различите стилове, као и могућност извоза референци у различите 

формате, за потребе каснијег увоза у различите алате за референцирање. 

Алати за референцирање могу да прикупе метаподатке за неку 

референцу, са веб страница, за касније коришћење у текст процесорима. 

Препоручује се коришћење бесплатних алата за референцирање: Zotero, 

Mendeley, Docear и др. 

Резиме се пише на једном од светских језика, или на српском 

уколико је рад написан на неком страном језику (стил saţetak). 

Кључне речи се пишу на једном од светских језика, или на 

српском уколико је рад написан на неком страном језику (стил ključne 

reči). 

Радове слати искључиво преко платформе за електронско 

уредништво Асистент. Упутство за коришћење платформе и креирање 

налога можете погледати http://aseestant.ceon.rs/index.php/sinteze 

Службена мејл адреса часописа је  sinteze@vaspks.edu.rs 
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