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АКЦЕНАТСКЕ АЛТЕРНАЦИЈЕ У САВРЕМЕНОМ

СРПСКОХРВАТСКОМ КЊИЖЕВНОМ ЈЕЗИКУ

А. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

У саврекенолг српскохрватском књижевном језику постоје ква-

литативне и квантитативне акценатске алтернације. Квалитативне

алтернације своде се на однос силазне и узлазне интонације. Кван-

титативне алтернације манифестују се на тај начин што се у

једном облику речи јавл>а (п) а у другом С\), одн. што се у једно.м

облику речи јавл.а (/) а у другом (\). И данас је услов за појаву

акценатских алтернација промена састава речи.

Ова интерпретација води рачуна о фонетској природи акцената.

Али да њоме није занемарен ни морфолошки моменат види се по

томе што се указује да се акценатске алтернације реализују у разли-

читим облицима речи.

Најбол>е интонационе односе показују глаголи (сем оних с јед-

носложном инфинитивном основом) и именице. У словенским језицима

придеви су уопште претрпели много већа уједначавања у морфологији.

То је створило и специфичне акценатске односе код придева који

не допуштају да ова врста речи буде широко захваћена савременим

акценатским алтернацијама. Исти је случај и с придевским заменицама.

Личне заменице су тако индивидуалне речи, с толико специфичним

односима корена, да не постоји могућност њиховог уклапања у било

какве шире системе. Слично је и са бројевилш, уколико су још

уопште деклинабилни.

Глаголи с једносложном инфинитивном основом захтевају по-

себан третман сваки за себе, тако да кеће бити узети у обзир у овом

излагању.

Неће бити узете у обзир ни позиционе дужине типа кднац —

конца, сшарац — сшарца и сл. То су дул>ења пред сонантом која не

нарушавају интонационе односе.

Вокатив такође неће бити узет у обзир.
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У ствари алтернације о којима ће овде бити речи захватају име-

нице с акцентом на последњем или претпоследњем слогу основе, гла-

голе с акцентом на претпоследњем слогу основе а у случају аориста и

с акцентом на трећем или неком удаљенијем слогу основе рачунајући

с краја.

Акценатске алтернације о којима ће овде бити речи створене су

у току историјског развоја на разне начине. У савременом српско-

хрватском књижевном језику оне се јављају онако како је изнето у

овоме раду.

В. КВАЛИТАТИВНЕ АКЦЕНАТСКЕ АЛТЕРНАЦИЈЕ

/. Однос дугог узлазног акц. ( / ) ирема дугом силазном акц. ( п )

У односу дугог узлазног акц. (/) према дугом силазном акц.

(п) јавл>ају се две алтернације које се у формулама могу овако

представити :

2) (и)

при чему је х =[(—) | (и) | (0)].

/. 1) Акценашска алшернација (и) + (/) + (и) : (\) + (— ) + (х)

О њој сам писао у Нашем језику (књ. XI, св. 5—6, стр. 196—

200) и у часопису 1п1:егпаПопа1 Јоигпа! оГ 81аУ1с ЈлпЈ^шзисез апс! Роеиесз

(VI 64—69) тако да то сад овде нећу понављати.

/. 2) Акценашска алшернација (и) + (/) + (и) : (\) + (— ) + (х)

Јавл>а се у овим случајевима:

а) код именица типа глава у односу Јаг. зд., асс. 5%., пот. —

асс. р1. према осхалим падежима (сем 3, 6, 7. р!.):

у глбви: глави, у главу, к5 руке;

ђ) код именица типа вила у односу пот. — асс. р1. према осгалим

падежима (сем 3, 6, 7. р!.):

вила: виле ;

с) код именица типа град, ваздух, лакаш у односу 1ос. з§. и

. р1. према осталим падежима:

из града: у грбду, од зуба

ваздуха: у ваздуху, динара

до лакша: у Јаску, лакбша.
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Код именица типа град, в&здух, кад у р1. немају -ов-ј-ев-, може се

јавити и у с!а1.—тзгг. — 1ос. р!.: зубима, динарима; исп. чак у пот. р1.

динари. Белић оправдано доводи у везу ликове градовајграддвима,

голуббвајголубдвима с 1ос. 8§;. граду, облику (Деклин.2 17—18). С обзи-

ром на однос у ваздух: у ваздуху најбоље је овде поменуги и ситуа-

цију код типа обичај : обичају. Свакако је аналошки акц. именице

виноград у ^еп. р1. и 3, 6, 7. р1. : винограда, виноградима ;

с!) код именица типа век у односу 1ос. 8§. и цео р! . према осталим

падежима з§. :

дд века: у вЈку, векови, векбва, вековима;

е) код именица типа реч, иамеш у односу 1ос. 5%., §еп. р!.,

3, 6, 7. р1. према осталим падежима:

на реч: у рбчи, од рбчи, о речима.

иамеш : иамШи, гол&ни, шеладма ;

Г) код глагола с основама и\и у односу 1пГ. према 2, 3. 8&. аог. :

хвАлиши: хвали, иохвали иријашељашиши: иријашељаши

једнбчиши: јддначи, шједначи шрубиши: шруби, зашруби

жшошаргиии: жшошари иарложиши: иарложи, зШарложи

кунашориши: кунашори.

Ова алтернација није данас продуктивна код именица. Уједна-

чавање се врши према акценту номинатива. Тенденција редукције ове

алтернације код именица показана је у новоме Правопису тако што

су дати напоредо с!аг. 8§. руци и руци, 1ос. 8^. ваздуху и ваздуху,

обичају и обичају, Гшмсши и иамеши, одн. плуралски облици градова

и градова, граддвима и градовима, вишезбва и вишезова, вишездвима и

вишезовима. Најбоље се код именица ова алтернација чува у односу

град: граду, али је и ту на известан начин ограничена; како каже

Даничић: „...у речи овога реда које значе чељад и животињу

налазим да се акц. не мења у реченом падежу" (Срп. акц. 20).

С друге стране, како тачно истиче М. Стевановић1, код

глагола с основама нујне у савременом језику снажно се шири и код

простих и код сложених акц. (п) у 2, 3. з%. аог. (крену, иокрену), а

код глагола с основама а\а, а[еу шајује, иако се код простих задр-

жава (/), код сложених се шири силазни акц. на ргаеГ. (заииша,

сачува, наииса, идказива). Ова је појава показана и у новоме Право-

1 М. Стевановић: О данашњем акценту аориста, НЈ НС V (250—263) 256,

259—260.
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пису где су дати аористи: кихну и кихну, шкргушну и шкђгушну, до-

чара и дочара (али прост само чара), завика и завика (али прост само

вика), казива и казива. То значи да у новоме Правопису глаголи с

основама и/и у 2, 3. з^- аог. имају само силазни акц. почетнога слога,

глаголи с основама нујне и такав акц. и акц. тГ. (и хо и прости и

сложени), а глаголи с основама а/а, а\е као прости само акц. 1пГ. а

као сложени и акц. тГ. и силазни акц. почегнога слога.

II. Однос крашког узлазног акц. (\) ирема

крашком силазном акц. ( %, )

И у односу кратког узлазног акц. (\) према кратком силазном

акц. (%) јављају се две алтернације које се у формули могу овако

лредставити :

//. 1) Акценашска алшернација (и) + (\) + (и) : (\) + (и) + ( X )

Јавља се у овим случајевима:

а) код именица типа сведок — сведдка и чешаљ — ч&шља у однос}'

пот. з^- према осгалим падежима;

ђ) код именица типа малина, језик, ндвац, кдшао, шои, кдлено,

дугмс у односу &еп. р1. према осталим падежима:

од малине : дд малина * од кдшла : дд кошлова

од језика : дд језика од шдиа : дд шоиова

од нбвца : дд новаца од колена : дд колена

од дугмеша : дд дугмеша ;

с) код именица типа село у односу 8§. према р!.:

у село : у селима.

О акценту села в. алтернацију С1с1 ;

с!) код глагола с основама ну/не, еји, ији, а\е, овајује у односу

ргаез.:

шакнуши шакнем драши орем

јаокнуши јаокнем блебешаши блебећем

ндсиши ндсим крмаукаши крмаучем

вдлеши волим кдваши кујем

говдриши гдворим куидваши куиујем

благослдвиши благдсловим иријашељбваши иријаш&љујем;
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е) код глагола типа шраши у односу тГ. ( + 3. р1. ргае$.): ргаез.

(— 3 р1. ргаез.) :

играши (играју) : играм (заиграм);

Г) код глагола с основама и/и у односу тГ.: хрпни придев:

нбсиши : ндшен благослбвиши : благбсловљен

говдриши : гдворен лдмиши : ломљен

сведдчиши : сведочен.

Ова је алтернација доследна код именица типа малина, јдзик,

кдлено, код глагола с основама ну/не, овајује у односу шГ. : ргаез. и

код глагола с основама и\и у односу тГ. : трпни придев. Од значаја

је Белићева констатација да се у дијалектима јављају уједначенији

односи (о. с. 22). Тако је у Дубровнику Млешака, дшаца пре.ма Да-

ничићевом Млешака, ошаца, а према Даничићевом жељен, жељена и

вдљен, вољена у говорима шумадијско-војвођанског дијалекта које сам

испитивао доследно је жељен — иджељен, вољен — завољен. Уосталом

и Даничић (Срп. акц. 129) цитира Будманијев акц. жељен (Грам.

88). У новоме Правопису је вољен — завољен а жељен и жељен.

II. 2) Акценашска алшернација (и) + (\) + (и) : (%) + (и) + (х)

Јавл>а се у овим случајевима:

а) код именица типа вдда у односу <1аг. з?., асс. з§., пот. — асс. р1.

предш осгалим падежима (сем §*еп. р!.):

у вд^и: вдди, у воду, на ноге;

ђ) код имеНица типа суза у односу пот. — асс. р1. према осталим

падежима (сем §еп. р!.):

суза : сузе ;

с) код именица типа висина у односу асс. з§. и пот. — асс. р1.

према осгалим падежима (сем §еп. р!.):

у виси:>и: у висину, у висине ;

с!) код именица типа брбј и восак у односу 1ос. з§. и цео р1. с

озјев према осталим падежима з§. и непроширеном р!.:

у госше : на леду, брддови

у вешар : у вдску, веирови ;

е) код именица типа говдр у односу 1ос. з§. и деп. р1. према

осталим падежима:

на иоклон: у говдру, девера.
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С обзиром на однос на иоклбн: у говдру, најбоље је овде поменути и

ситуацију код типа разговбр: разговдру ;

Г) код именица типа ираг у односу 1ос. з§. према осталим па-

дежима :

на ирсше : у часу ;

д) код именица типа болесш у односу 1ос. з§., §еп. р1. према

осталим падежима:

иа жалосш : у младосши, болесши;

ћ) код именица типа брдо у односу ЗЈЈ. : р1. :

на брдо : на брда ;

1) код именица типа небо у односу 8§. према проширеном р1. :

на небо : небдса;

ј) код именица типа време и ил1ме у односу косих падежа з§.

према р1. :

времена : времена

илемена : илемена ;

К) код именице чдвек — човека у односу пот. 8§. према осгалим

падежима. То је лексички акценат (мада та именица гласи и чћвек —

човека);

1) код глагола с основама и/и, нујне, овајује, а\а, а/и, а\е у од-

носу 2, 3. 8§. аог.:

ндсиши ндси, ддноси

говдриши гдвори, ироговори

благослдвиши благослови

лдмиши лдми, одломи

сведдчиши св1дочи, идсведочи

иријаш&љиши иријашељи, диријашељи

беседиши беседи, иробеседи

шднуши шдну, идшону

јадкнуши јаокну

кдваши кова, дкова

куидваши куиова, иокуиова

госиоддваши госиодова

•иријашељоваши
иријашељова

бджићоваши божићова

учишељоваши учишељова
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чемериковаши чемерикова

играши игра, заигра

венчаши венча, развенча

оружаши оружа, разоружа

руковедаши руковеда, изруковеда

вечераши вдчера, идвечера

држаши држа, издржа

драши ора, узора

блсСтиаши блебеша, изблебеша

крмаукаши крмаука

см&јаши смеја, засмеја

гамизаши гамиза;

т) код глагола с основама аји, овајује, а/а, а\е у односу тГ. :

гл. прид. радн.:

држала, задржала

ковала, оковала

гдсиодовала

иријашељовала

дружала, наоружала

руковедала, изруковедала

смејала, засмејала

драла, з&орала;

п) код глагола с основама аја, аје, а[и, ова/ује у односу тГ. :

гл. прид. хрп. :

држаши

кдваши

госиоддваши

иријашељдваши

оружаши

руковедаши

смс/анш

ораши

играши

венчаши

оружаши

руковедаши

смејаши

драши

блебешаши

држаши

коваши

куиоваиш

игран, изигран

венчан, р&звенчан

оружан, н&оружан

руковедан

засмејан

дран, узоран

блебешан, изблебешан

држан, задржан

кдван, дкован

куиован, идкуиован.

Ова алтернација није данас продуктивна код именица. Уједна-

чавање се врши према акценту номинатива. Тенденција редукције ове

алтернације код именица показана је у новоме Правопису тако што

су дати напоредо с!а(. з§. вдди и вдди, асс. 8%. чисшину и чисшину,
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1ос. з^- камену и камену, младбсши и младосши и сл. У извесном

броју говора шумадијско-војвођ. дијал. које сам проучавао губи се

потпуно акц. ( ^,) у с!аг. з&. типа вода, при чему је акц. деци, који се

свуда доследно јавља, данас углавном лексички.

Извесна уједначавања спроведена су у новоме Правопису и код

аориста. И то на тај начин што је, најпре, и код неких од оних гла-

гола који код Даничића у 2, 3. з§. аог. имају силазни акц. почетнога

слога допуштен у аористу и инфинитивни акценат (а/а : игра и игра,

чдирка и чеирка; а/и: бежа и бежа, ддшрча и дошрча; а\е\ смеја и

смеја одн. насмеја и насм&ја, хукша и хукша, блебеша и блебеша одн.

изблебеша и шблеб&ша; овајује: шшова и шшова, девова и девдва), а

затим и тиме што је код оиих глагола с основама на аје који код

Даничића у 2, 3. 8&. аог. имају само акц. тГ. допуштен и силазш!

акц. почетног слога: захукша и захукша. То значи да у новоме Пра-

вопису глаголи с основама аја, аји, аје, ова/ује у 2, 3. з§. аог. имају

и силазни акц. почетнога слога и акц. тГ.

Слично се може рећи и за глаголски придев радни. Најпре, код

глагола с основама на аја и овајује који код Даничића имају сшншш

акц. почегнога слога нови Правопис допушта у гл. прид. радн. и акц.

тГ. (девовала — девовала, чеиркао — чеиркао) . С друге схране код оних

глагола с основама а\а који код Даничића као прости имају у г. п. р.

акц. тГ. а као сложени силазни акц. почетнога слога (чшиао — ирдчишао)

у новоме Правопису је код простих задржано Даничићево стање (чишао)

а код сложених допуштен је и силазни акц. почетнога слога и акц.

тГ. (ддкончао — докднчао). — После, док се код глагола с основама

а\и за просге даје само силазни акц. почетнога слога (бежао), за сло-

жене се даје и акц. тГ. (дошрчао — дошрчао). — Најпосле, код глагола

с основама а\е који код Даничића имају само акц. тГ. у глаг. прид.

радном, у новоме Правопису допушга се и силазни акц. почетнога

слога (блебешао — блебешао). С обзиром, пак, да код Даничића и

глагол глддаши има и глаг. прид. радн., као и гл. драши, силазни

акц. почетнога слога, и с обзиром да је у новоме Правопису гл. глд-

даши упућен на гл. хукшаши чији глаг. прид. радни има двојак акц.

(хукшао и хукшао), значи да нови Правопис код ових глаг. с осн. аје

допушта у гл. пр. р. и акц. тГ. и силазни акц. почегнога слога. Је-

дино је у новоме Правопису само смејала — насмејала. На све је ово

још раније указао М. Стевановић, који је у својој студији „Акценат

радног глаголског придева" (НЈ НС V 306—318) дао до данас најбољу

систетатизацију акц. овога глаг. облика.
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У глаголском придеву трпном код глагола с основама аја, а\еу

аји, ова-ује, као што смо видели, ова је алтернација доследна.

///. Акценашска алшернација (\) + ( — )+(и) : (\) + (-) + (*)

Јавља се доследно у односу тГ. : 2, 3. 8§|. аог. код глагола с

основама аја, ији, овајује код којих је однос т(. : ргаез. изражен са

иравдаши, диравдаши

ћеиуркаши, окдииркаши

иамшиши,уиамшиши

шабориши, ушабориши

девбјчиши, задевбјчиши

иразноваши, дширазноваши

Гшјанчоваши

Иако до извесне мере одступа од наведене формуле, овде би се

могла навести и ситуација иабирчиши, наиабирчиши : иабирчи, наиабирчи.

иравда, оиравда

ћеиурка, окоиирка

иамши, заиамши

шабори, ушабори

девојчи, задевдјчи

иразнова, дширазнова

шјанчова.

IV. Акценашска алшернација (\) + (и) + (и) : (%,) + ( и ) + (х)

Јанл.а се доследно у одн. шГ : 2, 3. 8§. аог. код глагола с осно-

ва.ма а/а, а\е, ији, нујне, овајује код којих је тГ. : ргаез. изражен

са (\) : (\):

гледа, иогледа

ужина, идужина

грша, загрша

каја, идкаја

гази, идгази

брашими, иобрашими

ласшавичи, умилосшши

гину, идгину

верова, идверова

војводова.

гледаши, идгледаши

ужинаши, идужинаши

гршаши, загршаши

кајаши, идкајаши

газиши, идгазиши

брашимиши, идбрашимиши

ласшавичиши, умилосшшиши

гинуши, иогинуши

вероваши, идвероваши

вдјводоваши

Доследносг с којом се јављају алтернације III и IV показује

колико је силазни акц. почетнога слога карактеристичан за 2, 3.

5. аог.

V. Акценашска алшернација (/) :

Јавља се у овим случајевима :

а) код именице иас у односу ^п- ?!• према осталим падежима:

иас : иаса;

Јужнословенскн филолог XXV 13
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ђ) често код двосложних хипокористика на -а типа Мића : Мића,

Мара : Мара. У шумад.—војвођ. дијал.2 и у Пиви и Дробњаку3

акценат је диференцијални знак за значење, а у Мостару није4;

с) спородично код неких глаголаЈ као: зашвараши — зашварсши

сиремаши, сиремаши, бациши — бациши, сиремиши — сиремиши и сл.

У говорима шумад.-војвођ. дијал. које сам проучавао ови су акце-

натски ликови тако рећи акценатски синоними.

VI. Акценашска алшернација ( п ) : ( \ )

Јавља се у овим случајевима:

а) код именица типа сшд — сшбла у односу пот. з§. према

осгалим падежима ;

ђ) код именица типа кднац у односу пот. 8§. : пот. р!., 3, 6,

7. р!.:

конац : конци, кбнцима;

с) спородично при хворби речи:

влаш : влашаши.

VII. Акценашске алшернације у вези са шворбом комиарашша

иридева (гезр. ирилога)

С обзиром да се акценат компаратива придева (прилога) своди

увек на појаву кратког силазног акц. на слогу непосредно пред за-

вршетком — и (јачи, леиши, ндвији < новији), при творби компара-

тива придева (прилога) настају врло разнолике акценатске алтернације

у односу позитив : компаратив ; све се оне могу изразити у формули

.(х): К\) + (—)^(\) + (и) + (—)]» гДе је X = акц. позитива н

варијабилна је величина.

слобдднији

болешљшији

илавешнији

бодљикавији

милосшшији

благ блажи бисшар

крвав крвавији слободан .

чудноваш чудновашији болешљив .

диван дивнији илаеешан .

врлешан врлешнији бддљшав :

здрав здравији милосшив .

имућан : имућнији и сл.

* Мој материјал.

1 Ј. В у к о в и ћ, СДЗб X 229.

1 1ос. сјг.
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С. КВАНТИТАТИВНЕ АКЦЕНАТСКЕ АЛТЕРНАЦИЈЕ

/. Акценашска алшернација (п) : (\,)

Јавља се у овим случајевима :

а) код именица типа број — брдја у односу пот. 8^. према осгашш

падежима з§. ;

ђ) код именица типа град и лакаш у односу 8§. : пот. проши-

реног р!.:

син : синови

лакаш : лакшови.

Акценат (%,) све више продире и у §еп. р1. и 3, 6, 7. р!.;

с) код именица типа Рус, књига, грло у односу деп. р1. према

свим осталим падежима:

Руса : Руси

књига : књига

грла : грло ;

6} код именица типа село у односу &еп. р1. према осталим па-

дежима р!.:

села : села, селима ;

е) код именица типа ждребе — ждребеша у односу пот. 8§.

према осгалим падежима 8^.

Ова је акценатска алтернација доследна у свим случајевима сем

код именица типа грло код којих се у односу 8&- : р1. јавља алтерна-

ција В II 2. и код именица типа село код којих не постоји алтернација

В II 1. Случајеви (с) и (д) резултат су чињенице што су у савр. сх.

кн>. ј. у §еп. р1. последња два слога пред наставком -а увек дуга.

//. Акценашска алшернација (/) : ( \ )

Јавља се у овим случајевима:

а) код именица типа вода, висина у односу ^еп- р1- према свим

осталим падежима (у којима се не јавља алтернација В II 2) :

вбда : вдда

висина : виста;

ђ) код именица типа сведок у односу §еп. р1. према осталим

косим падежима:

сведбка : сведдка;

с) код именица типа име, шело у односу §еп. р1. прелш осталим

падежима р!.:

шел&са : шел&са

имбна : имена;

13*
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с!) код именица типа деше и живинче у односу пот. з§. према

осталим падежима 8§. :

деше : дешеша

жившче : живинчеша;

е) код именица типа глава у односу 3, 6, 7. р1. према сви.п

осталим падежима (у којима се не јавља алтернација В I 2) :

глава : главама;

Г) у творби неких глагола од именица типа глава (бразда —

браздаши);

§) у творби неких придева од именица типа глава (глава—главаш) .

Ова је алтернација доследна у случајевима С Па, ћ, с, %, а у

случају (с!) код типа деше. Даничић се пита да ли се ова алтернација

јавл>а код типа живинче. У случајевима (е) и (Г) ова је алтернација

у данашњем говорном језику недоследна (исп. главама, вага — вагаши).

Акц. (\) у 3, 6, 7. р1. именица р$ка (рукама) добро се чува веро-

ватно под утицајем лика ндгама. — Случајеви (а) и (ђ) резултат су

чињенице што су у савр. сх. књ. ј. у §;еп. р1. последња два слога

пред наставком -а увек дуга.

*

* *

Овим алтеркацијама обућваћено је према моме прорачуну око

80% појава акц. промена у именица и глагола. Сем ограничења на-

ведених у уводким напоменама, нису обухваћени углавном још поједини

аналошки случајеви. Али је јасно да они не ремете систему.

Берислав М. Ншолић

Р е з га м е

Берислав М. Николич

Алћтернации акцента в современном сербохорватском

литературном лзике

В современном сербохорватском литературном извше сушествугот

качественнБЈе и количественнвхе акцентнне алвтернации. Автор уста-

новил формулвт, в которБЈх зти алвтернации можно ББФЗЗИТБ и

категории, в которБ1х они ВБШВЛНГОТСН. Кроме того, автор устанавлл-

вает и продуктивностБ ОТДСЛБНБПС алБтернациИ.
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