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МИЛАН ДРАГИЧЕВИЋ.

(Госпић)

АКЦЕНАТ ПРИДЈЕВА У ГОВОРУ ИЈЕКАВАЦА СЕЛА БИРОВАЧЕ

ИЗ ИСТОЧНЕ ЛИКЕ

О особинама акценатског система говора личких ијекаваца, као,

уосталом, и о акцентима главнине других западнијих ијекавских го

вора, постоје засад само фрагментарни подаци у дијалектолошкој ли

тератури. Неколико општијих напомена о систему нагласака у говору

личких ијекаваца дао је почетком овога вијека Б. Ластавица,“ а одре

ђене (непопуне и несистематске) информације о томе пружају и по

једине дијалекатске потврде изложене урадовима неколицине проу

чавалаца говорних особина личког ијекавског идиома.“ Ни рад Д. Па

влице, Акценатски систем у говору села Пољица у Лици,“ без обзира

на то што садржи највише релевантних показатеља, не може се похва

лити неком особитом исцрпношћу. То је, наиме, прије свега збирка

одговора на питања из Николићева квестионара.“ |-

* В. Lastavica, Korenički govor, Nastavni vjesnik, knj. XIV, Zagreb, 1905—1906,

762.

* Уп.: С. Георгијевић, Јат (č) у говору Личког Поља, Јужнословенски филолог,

књ. ХIX, Београд, 1951—1952, 133—149, Љ. Наранчић,Фонетске и морфолошке осо

бине говора села Дољана у Лици, Прилози проучавању језика (Издаје катедра за јужно

словенске језике Филозофског факултета у Новом Саду), књ. 11, Нови Сад, 1975,

107—137, М. Драгичевић, Рефлексијата у данашњим личким говорима, Српски дијалек

толошки зборник, књ. ХХVI, Београд, 1980, 157—192, М. Dragičević, O nekim imenima

deminutivno-hipokoristične i augmentativno-pejorativne kategorije u današnjim ličkim govo

rina, Zbornik Pedagoškog fakulteta, br. 6, Rijeka, 1984, 173—182. и Д. Павлица, О то

вору околине Удбине, Српски дијалектолошки зборник, књ. ХХХ, Београд, 1984,

357—424. У штампи је (ХХХII књ. Српског дијалектолошког зборника) мој обимнији

рад под насловом: Говор личких јекаваца.

* Прилози проучавању језика (Издаје катедра за јужнословенске језике Фило

зофског факултета у Новом Саду), књ. 7, Нови Сад, 1971, 69—103 (даље у тексту

скр.: Павлица, Пољице).

* В. Б. М. Николић, Упитник за испитивање акцената у штокавским говорима,

Јужнословенски филолог, књ. ХХVII/1—2, Београд, 1966—1967, 307–336.
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Циљ је овога рада да пружи исцрпнија обавјештења о акцентима

придјева у говору ијекаваца села Бироваче из источне Лике,“ односно

да упути на сличности и разлике које, у наглашавању ове категорије

ријечи, постоје између говора мјештана споменутог села и Даничићеве

нагласне норме.“ Материјал који се у њему излаже издвојен је из обим

не дијалектолошке грађе коју сам интензивно прикупљао у овоме селу

у више наврата током посљедњих неколико година. Корпус издвоје

них података омогућава да се о акцентима придјева у говору житеља

тога насеља саопшти сљедеће:

1. Једносложни придјеви

1.1. Акценатском типу: благ-блага припадају: благ, брз, вран,

врућ, глув, трк, груб, густ, драг, жив, жут, јак, крив, крњ, крут, луд"

млад“, млак, нај, плав, пуст, риђ, руд, свет, скуп, слан, сув, тврд“, туп,

црн, чврст и др., односно ијекавске форме типа: бијелjбјел, лијенфлценfљен,

лијепјлцепјљеп, сијед“!сјед“ итд.

У парадигматским облицима споменутих придјева уравнат је дуго

узлазни нагласак ( и ) код неодређених ликова: сувајсувбља, о суву круву,

суве итд., и дугосилазни (, дакако и S. на првом слогу двосложне замјене

5-та) код одређених ликова: сувота, сувој, бијелбу“(бјелбiк, бијелојtбјелој

"и сл.

Од осталих интересантнијих појединости везаних за ову категорију

придјева вриједи споменути:

а) да облик туђ не постоји у говору мјештана овога села, односно

да је познато само: туђи, туђа, туђб{туђе;

* Мање село, смјештено испод истоименог брда на сјевероисточној страни Ла

пачког поља. Састоји се од Бироваче (у новије вријеме устаљује се изговор: Бировача)

у најужем смислу и ових заселака: Кућаинте (зову га и Тук), Čклинак, Опачића До

лина, Трнавац и Лапачка Корита. До II свјетског рата највећи дио овога села адми

нистративно је вођен као заселак сусједног Дндтоља. Иако су на врху истоименог

брда, на тзв. Градини, све донедавно били видљиви трагови неког ранијег насеља,

сва је прилика ка су данашње насеље утемељили током ХVIII вијека православни

досељеници из других личких предјела (углавном оних који су 1689. ослобођени од

Турака) и сјеверне Далмације. Овдје су — како говори усмена предаја — под рела

тивно повољним условима добијали слободну земљу од појединих турских бегова.

Након протјеривања Турака и из потпљешевичког дијела Лике (узак појас земљишта

с лијеве стране Уне од Срба до Ваганца, тзв. Прилог) 1791. г. насеље је употпуњено

новим досељеницима из Лике и сјеверне Далмације, а случајеви појединачног сељења

одређених породица и досељавања нових из околних мјеста, као и другдје у Лици,

били су константна појава током ова два посљедња вијека. |-

Данас у овоме селу живе породице са сљедећим презименима: Балаћ, Бешпр,

Блануина, Бубало, Бурмунија, Делтћ, Драгичевић (изговара се и: Драгичевић), Косановић,

Љиљак, Мрђа, Čбрадовић (изговара се и: Обрадовић), Опачић (обичан је и изговор:

Опачић), Рашета, Тадић и Тишма.

* Ђ. Даничић, Српски акценти, (приредио: М. Решетар), Посебна издања СКА,

књ. LVIII (Философски и филолошки списи, књ. 16), Београд — Земун, 1925 (скр. у

тексту: СА).
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б) да се говори чешће: Свети Накола, Свети Јован, око Светбк

Јована, на Светбук Јована и сл., али да је познато и: на Светб Илију, око

Светбк Јована итд. ; -

в) да се, узјак, у функцији неодређеног облика употребљава и форма:

јакт.

1.2. У вези с Даничићевим примјерима за једносложне придјеве

„с Г” у којих „остаје исти акценат у свијем падежима” а који су „у оби

чају скоро само у сложеној деклинацији” (в. СА, 212) напомињем ово:

а) уз одређене облике: ванпјфант, ванајфана итд., сасвим су обични

и облици неодређеног прид. вида: ванfфан, винајфина, винојфино;

б) према одређеним ликовима придјева мали, усталили су се и

његови неодређени облици: мали, мала, мало;

в) остаје: јари, лијевајлцевајлевт, пука, рант и сања.

1.3. Придјеви ббс (боса, босо : бдст) и јб (föла, гдло: Töлт), као и код

Даничића (исп. СА, 213) и у низу других наших говора“, чине засебан

}НаГЛаСНИ ТИП.

1.4. Придјев мрк у неодређеном лику има краткоузлазни акценат

( x) у свим облицима који нису једносложни (мрка, мрко, мрком и сл.),

док одређени облици редовно гласе: мркт, мрка, мркб, мркбј“ итд.

Тако је и: ром (= хром), рома, ромо, али треба нагласити да се данас

овај придјев ријетко употребљава.“

1.5. Иначе, ако се изузму придјеви мрк и рам, те придјеви: ват, сав

смеђ,“ стран и тај (= тих) који у овоме говору припадају типу благ —

блата, главнина осталих придјева из Даничићеве категорије здрав —

здрава (СА, 213—214), уколико су овдје уопште у употреби, имају Дани

чићеве нагласке. Уп.: дуi — дуга, здрав — здрава, кљаст — кљаста,

крт — крта, лош — лоша, новјнув — нова/нува, пјан — пјана, прав —

права, прост — прдста, пун — пуна, сит — сита, слаб — слаба, тром —

трома, чист — чиста; лак — лака, мек — мека, мајо — мала и др.

Истина, кадшто сам слушао и: нува, крта, пјана, мека, али у укуп

ној маси потврда такви случајеви представљају само спорадичне појаве.

Одређени облици придјева прав и стар гласе, дакако: прави и старт.

* Уп. нпр.: Ј. Вуковић, Акценат говора Пиве и Дробњака, Српски дијалектолошки

зборник, књ. Х, Београд, 1940, 277, М. Станић, Ускочки акценат, Српски дијалекто

лошки зборник, књ. ХХVIII, Београд, 1982, 148, А. Peco, Akcenat sela Ortiješa, Građa

ND BiH, knj. X (Odjeljenje istorijsko-filoloških nauka, knj. 7), Sarajevo, 1961, 38, Б. М.

Николић, Тринићки говор, Српски дијалектолошки зборник, књ. ХVII, Београд, 1968,

391, М. Николић, Говор Горобиља, Српски дијалектолошки зборник, књ. ХIХ, Бео

град, 1972, 642, Љ, Недељков, Прозодијске особине говора села Каћа, Српски дијалек

толошки зборник, књ. ХХХ, Београд, 1984, 321. и др.

* Говори се обично: небав (инебав), инебава и сл.

* У Нjд м. р. овај се придјев двојако изговара: смеђ (чешће) и смеђ (рјеђе). Оба

везно је, међутим: смеђа, смеђо — смеђи итд.
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2. Двосложни придјеви

2.1. Категорија двoсложних придјева „с " на првом слогу (. . .) у

којих остају оба слога у свијем падежима” а „акценат остаје без промјене“

(СА, 214), бројна је у овоме говору:

банов, вранчовјвранчев, врапчевјврепчев, ђаков, кењчев, краљов, мачков,

бвнов, брлов, патков, пјевчев, стричев, тетков, чварков, Шарцов, шарчев,

бабин (бабо), бакин, Биљин, Божин, браћин, Бранин, Братин, брацин,

вилин, Гарин, госпин, ђогин, Кокин, кумин, мајкин (:мајка), Милин, Ненин,

попин, протин, рбдин, Радин, ружин, Ружин, сеин, Сејин, секин, Секин,

снашин, тетин, ћеркин, ћбрин, ујин, чикин, Швабин, шевин, итд.

Од Даничићевих примјера овој категорији не припадају:

а) придјеви: блажен, јежов и кнезов који иду по типу: својтљив —

својтљива, и

б) придјевска образовања типа: бабов, Дражев и сл., која и не по

стоје у овом говору.

2.2. По типу: будан-будна иду: бијесанjбјесан, будан, вриједанjврџе

данjвредан, гладан, грдан, дужан, жедан, житак, златан, једар, красан,

крупан, ладан, мазан, масан, миран, мрсан, мудар, страшан, тежак, шупаљ

и готово сви други придјеви које наводи Даничић (СА, 215). Изузетак

представљају придјеви: ластан и течан, који овдје обавезно припадају

акц. типу: блатан-блатна.

Налазио сам, такође: наја и нđia.

У одређеном виду, уз редовно: будни, вриједнпјврџеднт, гладна,

жедни, златни, мирни, шупљи итд., обичније је: плитки, а рјеђе: плитка.

Познато је, међутим, једино: кратка“, док се придјев кадар, изгледа, не

јавља у формама одређеног вида.

Овом акц. типу припада и: мртав — мртва (одр. облик: мртва),

који под Даничића чини засебан акц. тип. (в. СА, 219).

2.3. За тип: својтљив — својтљива имам ове потврде:

Бранков, Ђурђов, Јанков, јарчев, керов, кумов, Марков, Павлов, синов,

Станков, старчев, Ћуков, -

завин, мајкин (мајчин, младин, праљин, странин.

С Даничићевим нагласком не слаже се акценат придјева: сивчев.

Од одређених облика, разумљиво је, имам једино: својтљиви и својт

љива.

2.4. Од бројних Даничићевих примјера придјева на -ан (< -внљ)

за акц. тип. диван — дивна и у овом говору, мање или више, обични

су: биједанjбједан, ipóзан, диван, јаван, сушан, уман, pујно.

Главнина осталих, пак — уколико се уопште употребљава — иде

претежније по типу будан— будна: буран, видан (уз видан), тајан, грдан,

дичан, жудан, збран, један, красан (ријетко: красан), славан (и: славан),

сраман (уз сраман), сталан (кадшто и: сталан), таман, трудан, тужан.

** Павлица наводи само: кратка (в. Пољице, 87).
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имам само: вјечан, властaн, тргшан, киван, ласан, срчан, и атан

(== хитан).

Говори се: бојна, дања, дање свјетло, жарки, замња, јарка, радни,

судња, тајна, уз доњајдуња и дбњајдуња, брњи и брња, као и обавезно:

рджнт.

2.5. Типу: готов — готова припадају:

датов, бобов, брестов, винов, врбов, глотов, грабов, грмов, дренов, дудов,

јелов, кленов, кунов, љесков, момков!мумков, Петров, попов, растов, свекров,

трнов, чамов,

тадљив, грабљив, димљив, дрeмљив, једљив, крадљив, лажљив, марљив,

плачљив, плашљив, пушљив, свадљив, сврабљив, сипљив, смрдљив, стидљив

страшљив, ћудљив, ушљив, црвљив, шаљив, шкакљив, шкодљив, штедљив,

пијан, поган, прдстран, јечмен, новчан, здбен, свечан, ручанд (доба);

diин, женин, сестрин, снајин, мравињи, дчиња;

богат, брадат, бркат, глават, гранат, грлат, узат, кракат, крилаш,

мудат, носат, дкат, прсат, репат, сакат;

манит, честит,

Ивањдан, Никољдан, двеђа, кобиља, међеђа;

бравља, диви, двчи итд.

Придјев рђав јавља се и с постакценатском квантитетом: рђав.

У одређеном виду налазио сам форме: иiлене (чешће) и иглене (ри

теко).

Друкчије нагласке од Даничићевих забиљежио сам код придјева:

клизав, лукав, питом — питома, плећат и псећа.

| 2.6. Уз: зелен — зелена овом типу, као и код Даничића (в. СА,

218), припадају: мален, румен, свилен, црвенftypљен, шарен, дебд, гдлем

висок, дубок, широк и др.

У одређеним облицима, такође, редовно је: зелени, румент, црљени,

дебела, висока и сл.

2.7. У потпуности одговарају Даничићевој категорији дрвен —

дрвена (СА, 219—221) акценти придјева:

бејов, братов, брезов, буков, Видов, дједов, Дмитров, зетов, јалов,

литов, смрeков, трешњов, царевјцаров, шљивов;

велик;

весб, кucó;

лаком;

бакрен, ватрен, воден, воштан, вунен, гвозден, дрвен, земљан, ланен,

леден, меден, мjеден, папрен, сребрен|сребрн,

бабин, Бајин, Боћин, Брајин, газдин, Дањин, кравин, Мићин, Пепин,

патин, теткин, ћаћин, ћерин, цурин, чичин;

бенаст, брњаст, буцмаст, вижљаст, вујаст, кукаст, кусаст, луцкаст,

рачваст, штркљаст, крдињаст, лиснат, меснат, пернат, пљдснат, pђенат,

чворнат, дчит,
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божа, коза, крављи, мача, миша, паст, пача, туча и др.

Одступају од Даничићевих примјера само утолико што у Нјд м. p.,

најчешће, имају занагласну дужину:

čiљкав (ријетко: аљкав), балав (изузетно: балав), бантав, бљутав,

брашњав, брљав (рјеђе, брљав), буђав, гарав, гиздав, гнојав, гњецав, гдвнав,

грбав, губав, гурав, длакав, дроњав, жваљав, жилав, знојав, каљав, килав,

кудрав, куљав, лајaв, ликав, маљав, млитав, мутав, муцав, пјегав, прљав,

прњав, рапав, руњав, сињав, слинав, траљав, трапав, ћелав, ћорав (кадшто

и: ћбрав), ћосав, уњкав, чађав, шебав (имам и шебав), шутав.

Тако и: глађан — глађанајлађена, жеђан — жеђана(жеђена и мекан

— 4teKajtá.

Ипак, само је: читав.

Друкчији акценат од Даничићева имају: богов, клеков, кметов, му

жовјмужев, тастов, жесток, лаган, узан, дашчана, марвен, пpтен, ражен,

сукнен (суклен, свилен, свадбена, риђаст, рудаст, сиваст, цвјетаст, вунат,

кљунат, руњат, рјечит, сјенит.

2.8. Као: блатан — блатна акценат имају:

гибак, крепак, мрзак, питак, склизак;

брижан, вичан, влажан, јадан, гласан, плдтан, прешан, жељан, житан,

злобан, јадан, јасан, јужан, кишав, кджан, копан, кршан, кужан, лажан,

ласан, моћан, мучан, плачан, плддан, пљосан, постан, радан, расан, сјетан

скотан, сложан, сочан, сузан, трошан, чудан, штетан;

крушнт, кућнт, љетни, ратна, собни.

Према Даничићевом бдлан, овдје сам налазио: болан (чешће је:

бољан), бблан и болан. -

Од Даничићевих примјера из ове категорије (в. СА, 221) другим

акц. типовима у овоме говору припадају:

а) придјеви: витак, вјеран и силан акц. типу будан — будна, и

б) придјев: бистар, акц. типу добар — добра.

Неки од њих, пак, чине и засебан акценатски тип. Такви су: гла

дак— iљатка, низак — ниска, сладак — слатка, танак — танка, узaк —

уска и вјечан — вјечна.

2.9. Акценатском типу: добар — добра, као што је и у претходној

тачки напоменуто, припада и придјев: бистар — бистра.

2.10. Као крцат — крцата, иде и: толцат, нов-новцата, остала

пунцата кућа, сам-самцат (не: гдлцат, новцат и сл. као у Даничића,

в. СА, 223).

2.11. Остаје као и код Даничића (СА, 223): крвав, крваво е то било,

у крвавој борби, крвави су то били дани.
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3. Тросложни придјеви

3.1. За Даничићев тип: варничав — варничава (СА, 223) могу

навести само ове потврде: брадоњин, Галоњин, Зекоњин, Јелоњин, кар

њачин, Пероњин, ретоњин и Рудоњин.

Напомињем да не иде Сивоњин, пошто је овдје уобичајено Савоњин

(:Сивоња).

3.2. Увијек је: мамуран — мамурна, а не мамуран — мамурна као у

Даничића (в. СА, 224).

Говори се, ипак, редовно: завидан, зависан, приличан, примјеран,

а чуо сам и: барутнп.

3.3. Ријетке су потврде и за тип: анђелов — анђеолова. Уз спо

менути придјев имам још само: мајсторов и јетрвин.

3.4. Насупрот томе потврда за тип бодљикав — бодљикава

(СА, 224—225) има доста:

јектичавјетичав,

Аратов, јадиков, јасиков, међедов, пелинов, Тројанов, Турчинов, кетенов,

чобанов, шеретов, шимширов,

женидбени, молитвени;

аџијин, владичин, Даничин, Делијин, Дикуљин, Зекуљин, јуничин,

кадијин, кадунин, керушин, кобилин, коншијинјкуншијин, краљичин, крмачин,

кртинин, Маријин, невјестин, редушин, Рудовин, Савуљин, судијин, тоб

џиšин, Торбичин, Шаровин;
|-

дкомит,

јањећи, јарећи, јунећи, крмећи, пилећа, прасећи, срнећа, телећа;

Ту су и: бријаћа, ораћи, спаваћи, стајаћа, шиваћа и сл., који се од

Даничићевих примјера разликују само по томе што имају двије зана

гласне дужине.

Уз рјеђе: бддљикав, међутим, обичније је: бодљикав — бодљикава.

Различит акценат од Даничићева имају и придјеви: молеров, ортаков

паунови, дакако: блит.

Једнако и главнина придјева на -аст: бјеличаст, зеленкаст, љепуш

каст, руменкаст, шупљикаст.

Ипак, забиљежио сам: јогунаст, коритаст и мајмунаст.

3.5. Тип: језичан — језична чине: користан, љубазан, памучан,

дскудан, подобан, скерлетан, способан, стравичан, теретан, умјетан, чели

чан, шеничан,

божићни, купусни, тамнички,

iодишњи, кадашњи, садашњи и др.

Од Даничићевих примјера (СА, 225—226) не спадају овамо у овоме

говору: дбилан, правичан, пријашња (чешће је, иначе: првошњи).
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3.6. Типу: милостив — милостива припадају:

милостив (кадшто и с дужином: милостив);

čiљатов, дјеверов, доратов, ђогатов, јабуков, јасенов, Тодоров,

ióспођин, материн, Мркоњин, дувин, пуничин, свекрвин,

алатаст, праорас”, доратас“, дрвенас", љубичаст, ружичаст;

Имам: истинит, уз: племенит и племенит.

Иначе, обавезно је: бременит, знаменит, каменит, мјешовит и сл.

3.7. Као: слободан— слободна акценат имају и: бдлесан (понекад

и : болестан), жалосан (рјеђе: жалостан), пакосан (ријетко: пакостан),

праведан, радосан (кадшто и: радостан), себичан, сувотан, тјескобан,

односно: мјесечни и: јутарња, негдашњи, двдашњи, свагдашњи, тамошњи

и сл.

Изговори: пустошан, те: сунчани и сунчани одударају од Даничиће

вих акцената (уп. СА, 226—227).

3.8. Типу: јунаков — јунакова припадају и: берачовјберач ев

бирташов(бирташев, бубњаров, возачов, звонаров(звонарев, зидаров, кљу

царевјкључаров, ковачовјковачев, копачовјкопачев, орачовјорачев, пандуров,

писаров, свирачов итд.

Одступају од Даничићевих нагласака (уп. СА, 227); Адамов, ајду

ков, везпров, крчмаров, кдтларов, куваров, чизмаров.

3.9. Према Даничићевом имућан — имућна (СА, 227), овдје је

увијек: имућан, имућна — имућни, односно: могућан, могућна — могућнп.

Обавезно је: подмука — подмукла, а уз обичније: дкруја — дкругла,

спорадично се може чути и: округа — округла.

Слушао сам једино: мајушан.

3.10. Главнина придјева из категорије болешљив— болешљива

(СА, 227—228), колико се употребљава, има и у овом говору Даничићеве

нагласке: толишав (такође и: голишав), полуждрав (уз голуждрав), кош

туњав (једнако и: коштуњав), метаљав (поред: метаљав), пепељав (уз

пепељав), сувоњав (и: сувоњав), Јаковљев, Шардвљев, болежљив, говорљив,

миришљив, кокдишиња; бјеличаст, будаласт, враголаст, дугуљаст, баковит,

бардвит, валдвит, виддвит, гласовит, каменит, кишовит, силовит итд.

Одступања су ријетка: јастребаст, домишљат, а кадицто и недосљедна:

дбилат и обилат, пепељаст и пепељаст.

3.11. Уз малешан, малешна — малешни, обичне су и придјевске

форме: магичан, магина — маешна, малецак малечак, малецкајмалечка —

лидлецкајмалечки (уз малецкајмалечки), волицна (поред: волицна), нолиц

нт (уз нолицни), толицна (и: толицнт).

Говори се: дугачак — дугачка и дугачак — дугачка. У облицима

одређеног вида редовно је: дугачка, дугачка и сл.

3.12. Увијек је: путников, правников, радников итд.

3.13. Даничићев тип: осбвштив — осбвштива (СА, 229) пот

врђују примјери: мајарчов, дјевојчин, и вечерња, врбант, државни, калајни,

кутбвни, пазарни, товарни, четворни.
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Обично је и: јесења, уз ништа мање често: јесења.

3.1.4. Редовно је: ујаков — ујакова, а овакве нагласке имају и:

Брдаров, аванов, Голубов, јабланов, капларов, качаров, куваров, Лазаров,

лимунов, рођаков и др.

Од Даничићевих примјера из ове категорије (СА, 229) овдје се акц.
*“, „“

типу милостив придружује придјев: лабудов.

3.15. Тип: врлетан — врлетна. Даничићеве акценте имају: бунб

ван, врлетан, iојазан, дивљачан, дрeмбван, дружеван, душеван, длбван,

fičлбван, сигуран, сумбран, узуран, усбван, учеван, чемеран, чуваран; ку

кавнп, кућевни, сјевернт.

Одступају: књижеван, љубаван, дкбран, дебран, противан и дарбвнп.

Познато је: синдвљи.

3,16. Придјевске форме: чудноват, чудновата и сл. немају у овоме

говору као код Даничића (в. СА, 230) дужину на посљедњем слогу.

4. Вишесложни придјеви

4.1. Навешћу, најприје, неколико појединачних примјера у којима

је акценат у говору Бироваче друкчији од Даничићева:

Даничић (СА, 230—233) Бировача

мајсторичин и мајсторичин само: мајсторичин

itiуманов iliуманов

дбрштеров дбрстаров{дбрштaрoв

самарџијин самарџијин

ћесаричин ћесаричинfћесаричин

милостиван милостиван

крчмаричин крчмаричин

iоведарев ióведаров

добошарев дöбошаров

магарећи магарећи и магарећи

глав:ичарев главничаров

кожухарев кожунаров

великачак великачак

Мрњавчевићев МрњачевићовHМрњачевићев

арендаторов арендаторов

Даничић наводи и: комендатов, чему, одговара бировачко: кома

дáнтов. -

Остали вишесложни придјеви које спомиње Даничић, а који су у

употреби и у овом говору, имају Даничићеве нагласке.

4.2. Силазне нагласке ван првога слога забиљежио сам код ових

вишесложних придјева:
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пропагандни (уз: пропаганднт);

интересантан,

комунистички, соци)јалистичка,“ фашистички,

купопрддајни, малопpддајни, пољопривредни, примопредајни, само

управна.

4.3. Према Павличином: äiuтацибнп, дрiaнизацибна (Пољице, 87),

овдје сам обично налазио: агитациона, дрiaнизацијонт (без квантитете

на пенултими).

5. Неке друге појединости

5.1. Новоштокавско преношење акцената с придјевског дијела на

проклитике сасвим је обично, али није и обавезно. Исп.:

из дуњак краја, на Светбк Саву, д-црној“ јесенића, по цио дан, по

цјелу нућ;

ни стари — ни млада, и старт би буме;

И.

из дуњđта села, о-црнб7 јасенића, на Светог“ Јована, на Светог Илију,

по цијели дан, не мере ни стари, и млади би тд.

5.2. Компаративи који се творе наставцима -ји и —ши имају углавном

краткосилазне нагласке: бјељи, блажи, бљеђи, бољи, бржи, виши, грубљи,

живљи, жући, јачи, луђи, љепши, љући, мекши, млађи, тањи, тупљи,

црњи итд. -

Изузетак представља компаративна форма: лакшп.

5.3. Компаративи на -ији имају краткоузлазни нагласак на слогу

испред тога наставка: богатији, болеснија, жалоснија, згоднија, здравија,

кориснија, лошија, новија, слабија, старија, старији и сл.

У компаративним облицима м. р., након испадања интервокалног ј

обично долази до контракције секвенце -ши : богати, болесни, жалосна,

моћнт, непослушни, повучени, сиромашни, стари итд.

5.4. Префикс нај- у облицима суперлатива обично је под кратко

силазним акцентом: најбоља, најгора, највиша, највећи, најмлађи, нај

стари, најтежа и сл. -

Јављање дугосилазног нагласка у појединим случајевима условљава

нарав приповиједања у одређеном тренутку: најбоље, највећа, најмања,

најстаријо.

Исти разлози, изгледа, условљавају нешто ширу употребу супер

лативних форми с двоструким акцентом од оне која је уобичајена у

књижевном језику: најбољи, највећа, најдра, најљепше, најмање, најми

лија, најстари, најтеже итд. -

** У Павличином материјалу (Пољице, 87) стоји: комунистички, социјалистички,
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P e 3 КО М е

Милан Драгичевич

УдАРЕниЕ имЕн прилАГАТЕЛљнљих в говоPE иЕкАвцвв
села бировачи из восточнои лики

В настоницећ работе описано ударение прилагателњнљих одного го

вора герцеговинского типа из востoчнoћ Лики. ИзложеннЊци материал

показал, что акцентуационнње типњи Даничича в основном засвидетелњ

ствованњI и в зтом говоре, хоти иногда между количеством примеров

к отделњнљим типам у Даничича и в говоре иекавцев села Бировачи

еств значитељнвле разницљи.
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