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МИЛАН ДРАГИЧЕВИЋ

(Бања Лука)

АКЦЕНАТИМЕНИЦАМУШКОГ РОДАУ ГОВОРУ СРБАЛА

ПАЧКОГ ПОЉА.

а. УводнА БИљЕШКА

0. Теренска истраживања говора српског становништва у насељима

смјештеним на простору који заузима ово мање крашко поље из

потпљешевичког предјела источне Лике вршио сам у више наврата у

раздобљу од 1977. до 1985. год. Дијалекатске податке прикупљене прили

ком тих истраживања публиковао сам у више радова, с тим што сам

главнину релевантнијих података изложио у монографији Говор личких

јекабаца (Српски дијалектолошки зборник, књ. ХХХП, Београд, 1986, 7–

241). О акценатским особинама појединих категорија ријечи у говору

лапачких ијекаваца писао сам у сљедећим радњама: Акценат придјеба у

iобору ијекабаца села Биробаче из источне Лике (Јужнословенски фило

лог, књ. ХLIV, Београд, 1988, 73-83), О акценту именица средњег рода с

тзв. непроширеним оснобама у тобору Срба Лапачког поља (Нови“

пис СКД Просвјета, бр. 1, Загреб, 1990, 26-34), О акценту именица жене,

кoг poда у тобору ијекабаца Лапчког поља (Зборник МС за филол. и лингв.,

књ. ХХХIV/1, Нови Сад, 1991, 143—154) и Акценат именица средњег рода .

с тзв. проширеним основама у тобору Срба Лапачког поља (Рад у штампи

у Зборнику МС за филол. и лингв.). Сви ови радови су и конциповани и

представљани као „претходница опширније студије о акцентском систему

говора личких јекаваца која би у догледно вријеме требала услиједити“.

Сада, пак, кад су ратне прилике појаву најављиване студије учиниле не

извјесном“, потреба настављања публиковања прикупљене акценатске

грађе из говора ијекаваца лапачког краја показује се посебно актуелном и

сврсисходном. Стога је и овај прилог о акцентима именица м. р. у говору

* У сваком случају одложиле су њено појављивање за дужи временски период.
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лапачких Срба формално и садржински обликован у духу напријед на

ведених радова. -

Иуњемује тежиште стављено на утврђивање основнихакценатских

типова, те вршење поређења с одговарајућим рјешењима која је промови

сала Вук-Даничићева нагласна норма“. Такође, грађа која се у њему излаже

прикупљана је у говорима мјештана свих шест насеља Лапачког поља“, а

због чињенице да се сва та насеља налазе у релативно блиском сусједству“

ни овом приликом нисам сматрао да је потребно уз поједине потврде

наводити и посебно ознаке мјеста у којима су оне забиљежене“.

б. ИМЕНИЦЕ НА СУГЛАСНИК

б.1. Једносложне именице

1. Даничићевом акц. типу в ра г — в ра га (СА, 19-22) овдје

припадају: бијеc/бес, бол, брије /брkei 6. брк, брус, бук, без, бад, бијек,6%ек,

брат, брат, бук, пас, глас, град, дан, дар, друг, дуг, жар, ждрак жир, жли

јебжлиебжљеб, зец, зад, знак, зуб, јед, јеж, кер, клас, кљун, кнез, круг, кум,

, лад, лист, мрав, мрак, мрс, муж, бc, пар, пас, план, плес, план, рад, раст

(статура), ред, рез, реп, сад, сат, свијетус6иет, син, смрад, сније/сниéif

/cњег, спас, спуж, стаж, стан, стид, стуб, суд (вас), траг, трк, тур, ћук,

ум, цвијетивиет, црв, члан, шмрки бројне друге”.

Именице ове категорије — као што је познато — чувају неизмијењен

основни акценати у свимдругим облицимаједнине. Изузетак предствљају

само оне које значе нешто неживо, а које у Лjд“. основни нагласак замије

њују дугоузлазним (): по брку, у бијеку, на брату, у граду, по кљуну, у ладу,

на плесу, по свиету, на сњеју, у трку, по туру итд. Именице које значе

нешто живо (макар изамишљено), по правилу, задржавају и у Лjд. основни

* В. Ђ. Даничић, Српски акценти (даље у тексту СА), Посебна издања СКА, књ. LVIII

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

* То су: Доњи Лапац, Бировача, Днопоље, Гајине, öравац и Горњи Лапац (овдашње

становништво најчешће употребљава неслужбени назив:*“. 2

*Укупни простор који захвата Лапачко поље износи свега 6,83 км“ (исп. В. Баленовић,

Лапачко поље, Енциклопедија Југославије, књ. 5, Загреб, 1962, 471).

* Слично сам, наиме, поступио и приликом излагања акценатске грађе у напријед

наведеним радовима.

* Познато је да у говору личких (а самим тим и лапачких) Срба звучни сугласници у

финалним позицијама често, дјелимично или у потпуности, губе сонарност (уп. нпр. М.

Драгичевић, Говор личких јекаваца, стр. 122-124). Због настојања да се рад не преоптерети

сувишним дијалектолошкимдетаљиматакав изговор завршнихзвучних сугласника није овдје

посебно означаван.

* Међутим другим подразумијевају се и случајеви спорадичног јављања форми типа

брест-бреста и раст(=xраст)-раста. Рјеђе јављање ових форми посљедица је раширеног

обичаја да се називи неких врста дрвећа означавају деминутивним формама на -ић (брестић,

растић). В. о томе више код мене у Биљешке о личком грабић-грабићак и неким сличним

формама, ЗборникМС за фил, и лингв., књ. ХХХ/2, Нови сад, 1987, 105-106. .

* Употријебљене скраћенице означавају: Н=номинатив, Г=генитив, Д=датив,

А=акузатив, В=вокатив, И=инструментал, Л=локатив, јд =једнина и мн.=множина.
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акценат (обуку, по куму, о сину, д том брату и сл.), али да свако правило

подразумијева изузетке, свједоче сљедеће потврде: пошло по брату, ђе то

у брату. -

Вишезначна именица члан која може означавати и живо и неживо,

разумије се, добијау Лjд. акценатсагласнозначењуу комје употријебљена:

“ по члану (правилника, закона, статута), али не мере он тако о нашом

члану. -

1.1. У дужим множинским формама наведених именица, оним с

проширењима -ов--ев-, основни акценат алтернира у “ (чешће) или

(рјеђе), а има и случајева да се множински облици неких именица изговарају

и са једним и са другим нагласком. Исп. примјере:

а) За Нмн.: бркови, брусоби, братоби, братоби, букоби, градоби,

другоби, жљебоби, зецоби, зидоби, кљуноби, кумови, листоби, деоби Y

пароби, редови, репоби, синоби, смрадови, сњегоби, чланови итд.,*
но: балоби, млазоби, пукоби, шмркоби, уз ждралоби и ждралоби, радоби

и радови, станоби и станоби, стубови и стубови.

б) За Гмн.: брегоба, бркова, брусоба, братоба, градоба, дароба, дру

iоба, зецоба, зидоба, кнезоба, кумоба, деоба, редоба, синоба, чланоба и др.,

односно: балоба, млазоба, пукоба, те: ждралдба и ждралоба, радоба и

радоба, станоба и стандба.

в) За Дмн.: братобима братобма, букобима букобма, другобима дру

iобма, кумовима/кумобма. синовима/синобма и сл., уз пукобима.

г) за Амн.: брегове, бркове, брусове, братове, братове, жљебове,

зидобе, зецове, знакобе, кнезобе, кумобе, листобе, деобе, паробе, редобе,

синове, смрадове итд., али: болове, балове, млазове, пукове уз ждралове

и ждралобе, лијекобелекобељекове, и љекове, радобе и радове, станобе

и станобе. - -

д) За Имн. за вратовима/вратовма, с букобима/букобма, з-друго

бима/другобма, за зидовима/зидобма, са синовима/синобма, са смрд

добима/смрадобма и сл., односно: млазобима, шмркобима, те: лиéкоб

ма/љéкобма и љекобма, за радовима/páдобије и касни с радовима.

ђ) За Лмн.: на брковима/бркобма, по градобма, у градобје, о дру

iобима/другобма, ужљебовима/жљебобма, на листовима/листобма и др.,

односно: на балобима/балобма/балобје, у пукобима те: по становима/-

станобма и по станобима/станобма.

Вук-Даничићеви нагласци типа: букоба, градоба, синоба итд., однос

но кнезобима/кнезобма, синовима/синдбма, с братовима/братобма/бра

побје, по граддбима/pagóбма/pagóбије и сл. такође се могу чути у говору

становништва овог краја, али им је честота јављања знатно нижа.

* Фактички углавном -ов-будући да су трагови промјене о-е иза палатала у говору

лапачких Срба, баш као и у говору личких Срба уопште, слабо очувани. Исп. Говор личких

јекаваца, 129, 131. и 140. -
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1.2. Што се тиче краћих множинскихоблика именица предочене акц.

категорије, забиљежене потврде упућују на овакво стање:
|-

a) У Нмн. обавезно је: брази, буци, дани, знаци, зуби, мрави, сати,

суди, црби, али, такође, и брци, гњати, краци.
-

б) Гмн. гласи: брка, дана, зуба, мрава, црба (рјеђе: црби), сати.

в) У Дмн. слушао сам бразима, буцима, мрабима, али и гњатима,

крацима, односно: црбима и црбма и само: зубима зубма.

г)За Амн. имам: дане, зубе, мраве, сате, суде, црве, уз обавезно:

брке, гњате, краке.

д) За Имн.: с буцима, са мрабима поред брцима, данима, с крацима,

сатима и зубима зубма.

ђ) За Лмн.: о буцима/буције, на знације, о мрабима, уз на брци

ма/брције, на гњатима, у данима даније, на крацима/крације те: о црбима

и о црвма односно по зубима зубма зубије.

1.3. О природи преношења низлазног акцента с ових именица на

проклитике рјечито говоре сљедеће потврде: у брк, за брата, пред брата, на

брат, иза брата, на бука, у град, преда дан, на ждрак, за зубе, у кљун, прет

кума, у лад, у мрак, на плес, под реп, за спна, у сње, д-стида, у тур и сл.

2. Акц, категорији стриц —стрица као и у Даничића (в. СА, 22)

припадају: бан, Беч, бик, Брач, тај, двор, ђак дјак, кец, кључ, краљ, криж,

кут, луч, маљ, мир, Ниш, ножјнуж, пањ, пласт, плашт, пут, Рим, свак,

скут, Сријем/Срем, стрпи, суд (iudicium), џак и штап. Придружују им се

и именице Вас, муљ, таст и ев. још неке, те именица лут коју је Даничић

уврстио у категорију брат-брата (СА, 20). Облике именице трн могуће је

чути с двојаким акцентима: трн-трна и трн-трна. Кад су у питању

акценти именица брест и раст (=xраст), таквим колебањима, с обзиром

на оно штоје о њиховом јављању речено у напомени под текстом бр. 7, не

треба придавати већи значај.

Даничић је међу именице ове акц. категорије уврстио и именице

дријем дрем, кап, стуб и ум (СА, 22) које у овом говору, како је то и из

оног што је у т.1. речено видљиво, припадају акц. типу брат-брата. На

другачији начин и именица грм се својим нагласним својствима издваја из

именица ове акц. скупине. -

. Иначе, Даничићеве напомене о акц. особинама облика Вјд. и Гмн.

ових именица, те чињеници да форма Лjд. именице мир зна за двојаке

акценте (СА, 22) у цијелости су потврђене.

Од примјера за преношење акцената на проклитике записао сам: у

Беч, у тај, пот кључ, у Ниш, на ножјнуж, на пањ, у суд и сл., али и: на пут,

пот пут.

3. По типу бог —бога (в. Са, 23-24) иду: бог, бој, брод, број, гној.

ióд, дроб, зној, к66, крај, кроб, кpбј, лед, лбб, лој, мед, мост,муст, нос/нус,

дд (=ход), плод, пост, рај, роб, pöi, pög, pöј, сој, тоб, тор и др. Такође,

најчешће и именице гост и дост, иако се кадшто могу чути изговори Нjд.:

iдст, дост. Кад је у питању фреквенција ликова сок — сока/сока и сок
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—сдка/cóка, тешко је процијенити којим би се формама могао дати приори

ТеТ.

Даничић је међу именице ове нагласне скупине убројао и именице

бок, дажд, збор, змај, скок, сми (=смијех), стбор, таст и чвор, али оне у

говору овдашњих Срба припадају другим акц. категоријама.

3.1. У облицима Лjд. свих именица ове скупине које означавају

нешто неживо долази до алтернација“ - у боју, на брдју, улдбу, на мусту,

по носу нусу, у робу итд. Именице које именују нешто живо (макар и

замишљено) чувају“ и утом падежу: о драгом Богу, о гдсту, о свом досту.

3.2. Споменуте именице, иначе, имају углавном дуже множинске

форме собавезнимкраткоузлазним () акцентом: брддоби-бродова-брддо

бима/бродобма, гддоби-iдддба-ióдобима/iодобма, крајеби!крајоби — крај

гба/крајоба-крајеб(и)ма/крајоб(и)ма, рогоби-poiоба-poiобима/poiобма,

, тороби-тордба-торобима торобма и сл. Даничићеве акценатске форме

типа крајеви-крајеба, рђfоби-poióба (в. СА, 24) не постоје у овом говору.

За краће множинске облике знају само именице гост и рог, при чему

се, изгледа, ова прва никад и не јавља у дужим множинским ликовима:

iдсти-iости/iостију— iостима-iосте-з гостима-у гостима/iостије, ро

зи-рду (око рогу)-pôte-pôзима-нарогурозије.

3.3. Преношењеакцената на проклитике је код именица ове скупине

углавном старо: у бој, на брдд, у посте, кроз дроб, у лов, под мустом, за

носнус, уз нос, д-тора до тора. За овакво преношење знају и неки облици

именице рба (за рог, за роге, у роге), код које, како је то из примјера

наведених у т.3.2. видљиво, други облици знају за тзв. ново преношење.

Облици именице крај с досљедним новим преношењем (на крај, на

крају, от краја, прет крај) због тога се могу сматрати јединим правим

изузетком. - м

4. Облици бо-бола, до-gдла, дом-дома, сто-стола и сма(ј)-смија

образују у говору лапачких Срба засебан акц. тип. Даничићеви примјери:

бик-бака, врх-врха, грбм-грдма и стог-стога (СА, 24) не спадају овамо

пошто у овоме говору гласе: бак-бика, грбм-pôма, бр-бра и стог-стога.

Такође ни форме руј и здбоби будући да су овдје непознате.

Наведене именице задржавају краткоузлазни () акценату главнини

падежнихоблика, аједино се облици Вјд. редовнојављају с краткосилазним

(*) нагласком: боле, доме.

Понекад се краткосилазни акценат () јавља и у облицима Гмн.

именица бб, доисто (болдба, долдба, столдба), алије фреквенцијатаквих

ликова знатно нижа од оних с краткоузлазним () акцентом (болдба, дол

оба, столдба).

Преношење акцената с једносложних облика на проклитике и овдје

је старо: у до, у дом, за сто, на сто, у сми. Ново преношење нашао сам

једино у: из долдба.
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5. Тип рак-рака. Овом типу припадају и: ат, бег, брат, 6др, град

(грандо), Грк, див, gjeg, длан, збор, зет, змај, ју,клин, кру/кру6, лав, лан,

лук, љеб, миш, мраз, плач, плуг, прст, рат, рис, Рус, сват, сир, скок, скот,

стбор, тић, цар итд.

Припадају му кадшто и именице прат и час (на прагу, пот пратом,

тога часа), иако ће, изгледа, бити обичније: пра-прага-прају и др., однос

но: час-часа-часу-часови и сл.

Облици именица пас и сан, који такође иду по свом типу, гласе:

пас-пса-псу-псом — пси-паса-псима-псе и сан-сна-сну-сном-снови-сн

öва-сновима-снове.

Даничићево врт-врта (СА, 25), међутим, може се чути само у

покушајима опонашања књижевног изговора. Иначе је: врта-6ртла-бр

тлом —бртлоби-6ртлдба-бртлобе и сл.

Даничић је међу именицама ове категорија споменуо и именице

кмет и скуп (СА, 25), али оне овдје припадају типу роб-роба.

5.1. У вези с познатим акц. алтернацијама због којих неке именице

овог акц. типа добијају у Лjд. краткоузлазни () нагласак (в. СА, 25), треба

напоменути да такви случајеви ни у говору овдашњих Срба нису особито

чести. Нашло се зато у мом материјалу свега неколико потврда: на збору,

на мразу, у скоку и у рату (уз једнако обично: у рату, и ријетко у рату

првоме).

Међутим, кад су у питању дуже множинске форме наведених име

ница, такве алтернације тамо, изгледа, нису тако ријетке. Исп. редовно:

бегоби-бегоба, мишеби-мишеба, плутоби-плугоба, сватоби-сбатоба,

цареби-цареба и сл.,

с дублетним формама:

дивови-guóоба и дабоби-дабоба, дједоби-дједоба и дједоби-дје

доба, лабоби-лабоба и лабоби-лабоба,

с обавезним.

атови-атоба, збороби-збордба, зетоби-зетоба, мразоби-мразоба,

скотоби-скотоба, ратоби-ратоба и др.

5.2. Краће множинске форме ових именица задржавају акценте је

днинских облика у свим падежима (Грци-Грцима-Грке, длани-дланима

длане-дланије, прсти-прстима-прсте, Руси-Русима-Русе, тићи-ти

ћима-таће итд.), осим у облицима Гмн. у којима редовно основниакценат

алтернира удугосилазни (“): Грка, круба, миша, прста, (уз прстију), Руса,

птића и сл. |-

Случајеви помицања акцената с облика наведених именица на прок

литике нису тако чести, а ако до њих долази, онда се- остварује ново

преношење: код брата, на длан, на дланије, на збор, д клин, на прст, дат

прста, пред рат, у рату, у сватове итд.

6. Као роб -p оба (СА, 25-26) нагласке имају: бич, боб, бок, бут,

брч, лог, грм, гроб, прош, грч, ђон, збјег, зглоб, ком, коњ, кош, креч, крст,
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крш, кук, леш, мач, поп, сач, свод, Сењ, склоп, сноп, сом, топ, трап, Трст

тук, ћуп, фес/6ec, џеп, шкап, шкроб, штук, штуц итд.

Према Даничићевом шор-идра (СА, 25) овдје се говори шдр-шара,

а из онога што је речено ут.4. јасноје да ни именица 66 у говору тамошњих

ијекаваца не сапада у ову акц. скупину.

Од фитонима које је Даничић навео међу примјерима за ову акц.

категорију (СА, 25) једино се понекад могу чути форме дуд-дуда (поред

далеко чешћег дудић-gудића), док се остали јављају у ликовима дрен-др

ена, клен-клена, цер-цера (врло ријетко), односно: дренић-дренића, кл

енић-кленића и церић-церића (најчешће).

Вјд. наведених именица редовно је са нагласком (гробе, коњу, попе

и сл.), а у њиховим дужим множинским облицима задржавају се нагласци

већине једнинских форми: бутоби-бутова, гробови-робова-робови

ма/ipóбобма, попови-потова-поповима/поповма, снопоби/снутоби-снд

поваснутова и сл.“

Од краћих множинских облика нашле су се у мом материјалу само

форме именице коњ: коњи/куњи-коња/куња-коњима коњма/куњма-коње/ку

ње-с коњма/куњма-на коњије/куњије.

Потврде: у гроб, под грм, на коњије/куњије, на коњма коњма, у топ

и на штук показују да овај тип именица зна за ново преношење акцената

на проклитике.

5.2. Двосложне именице

7. Уз логор —лого ра (логору-логор-логоре-логором; логори

лöгора-лдторима/лбiорма-логоре) овом акц. типу припадају и именице:

кицош, мајстор, пенџер, рабош, сумпор, табор, тутор, шотор и, евенту

ално, још понека. -

Од Даничићевих примјера за ову акц. скупину (в. СА, 27) друкчије

се овдје изговарају жубор-жубора и жамор-жамора, разор-разора,

8. Међу двосложним именицама с тзв. непостојаним а у другом

слогу, како икодДаничића (СА,27), дугосилазни нагласак () у првомслогу

имају: бубањ, брисак, жрбањ, Крупањ, лакати, педаљ, писак, пљусак, тр

есак, тутањ, шушањ (=слаб шум, шуштање)“ и др.

Даничићје у овуакц. скупину уврстио иименицејарак, леваки чунак

(СА, 27), али оне у овоме говору гласе: јарак, лијебаклиéбакљебак и чунак.

Такође, према Даничићевом мозак (СА, 27) овдје је само: мозак му

зак-мозга музја-у мозгу музу“.

10 Редовно се тако овдје изговара и форма Гмн. топова, а не топова како је Даничић .

нормирао у својој грађи (СА, 26).

* Кад значе „суво опало лишће“ (Речник српскохрватског књижевног језика, књ. VI,

Нови Сад, 1976, 1034), форме ове именице обавезно се јављају с дугоузлазним нагласком ()

на првом слогу: шушањ-шушња-шушњу итд.

* Даничићје, истинизавољу, овуименицуспоменуонесaмoмeђуименицама предоченеакц

скупине већ и међу онима из категорије бетар-бетра (в. СА, 33). Разлог томе вјероватно треба

тражити у Вуковом одређењу: „мозак (мбзaк), моза“ (исп. СА, 27. у напомени подтекстом).
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У множинским облицима наведених именица налазио сам овено
JIаСКС.

а) Дугосилазни (“) у краћим множинским формама: брасци-вриске,

педљи-педаља-педљима-педље, писци-писака-писцима-писке, шушњи

шушања-шушњима-шушње, и -

б) Краткоузлазне (), краткосилазне () и дугосилазне (“) у ду

множинским ликовима: бубњеви-бубњева-бубњевима-бубњеве, лактоби

-лактова“ –лактовима-лактове, пљускоби-пљускоба-пљускобима/пљу

скобма-пљускобе. -

9. Дугосилазни акценат () у првом и дужи изговор другог слога

имају: биједник бедник, кутњак, пљебњак, празник, путник, радник,

столњак и, могуће је, још понека именица. -

Све те именице чувају неизмијењен нагласак у свим падежима.

10. Од Даничићевих „речи од два слога (...) с акцентом на првом

слогу (...) које задржавају оба слога“ а и основни нагласак „у свим па

дежима“ (СА, 26), Даничићеве акценте имају барут, гајтан, грабеж,

предељ, дремеж, забјет, заклон, затвор, кончић, крпеж, лабеж, лупеж,

мајдан, набој, набор, нагон, накит, намет, народ, насад, начин, новчић,

прелаз, препис, прилог, прирез, раздор, расад, раскош, рецељ, ситнеж,

сутон, талог и др. *

Овој се акценатској скупини придружују и именице забој, лопов,

метеж, напој, разбој и убој из Даничићеве категорије забдј-зáбоја (СА,

34).

Колебања сам примијетиокодименица: кордбкброб, пророк пророк

и сабор/сабор, док именица сусрет коју је Даничић, такође, уврстио у ову

акц. скупину редовно овдје има нагласке: сусрет-сусрета-сусрету итд.

11. За двoсложне именице акц. типа ваља к —ваљ ка коме поред

наведене припадају и именице: бијенац,6%енац, брабац,6ребац, бранац,

iусак, држак, ђерам, зајам, јарам, квасац, крибац, купац, мачак, паљак,

папак, пиљак, пијебацупЧебац, ражањ, ручак, светац, тетак и сл. вријед

напоменути сљедеће: |-

a) Гледано у принципу Даничићеве форме Вјд. типа бранче, творче

итд. нису непознате говору овдашњих ијекаваца, али је њихова честота,

најблаже речено, више него скромна. Ово због тога што је овдје Вјд.

именица на -ак и -ац најчешће једнак Нjд.: шта е, гусак?, куда, мачак?

П%ебац, судац, шетак и сл. - -

б) Осим у примјерима типа: врапци/6репци, купце-с купцима, криб

ци-крибцима-крибце, свеци-cóéцима, ступци-ступцима-ступце и сл.,

непромијењен нагласак у облицима множине имају и именице бијенац,

Ланац. вијенционенци-вијенцимавиенцима-вијенцевиeнце, ланци-ла

нцима-ланце“. .

** Осим наведеног овдје је обичан у употреби и облик Гмн. лаката.
14. В. и****}}, 128.

* У Даничићевој грађи налазимо само: бенци, ланци и сл. (СА, 26).
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Алтернација типа - остварују се досљедно само у краћим форма

ма Гмн. ових именица: баљака, брабаца/бребаца, гусака, квасаца, криваца,

купаца, ланаца, патака, пиљака, ступаца итд.

в) Основни нагласак обично остаје и у дужиммножинским формама:

ајмови —ајмова, зајмови-зајмова, сајмови-сајмоба, ујмоби-ујмоба и др.

Према Даничићевом Ибар (СА, 26), овдје је редовно Ибар— Ибра

итд.

12. Спорадично сусретање лика набој (далеко је чешће: набој) може

послужити као свједочанство о каквом-таквом присуствуДаничићеве акц.

категорије завој-зđбоја у овом говору. Иначе сви Даничићеви примјери за

ову категорију, уколико се уопште употребљавају, овдје припадају другим

акц. типовима. То да се говори кутњака не кутњак (СА, 34) видљиво је из

примјера наведених у т. 9, на обичност ликова завој, лопов и др. упућено

је у т.10, док се Даничићеви ликови именица ашов и биров овдје редовно

реализују као ашов и бароб.

13. Краткосилазниакценат () у првомслогу који остаје неизмијењен

у свим падежима уз именице деспот, дорат, жубор, исток, дгток, таоц

и ев. још понеку имају и бројна именичка образовања на -ић: братић,

гусЧић, јарић, козлић, котлић, мачић, мишић“, пачић, прасић, тучић и др.

Даничић је међу потврдама за овај акц. тип навеобројне именице (в.

СА, 32), али већина њиху овом говору има друкчије нагласке. Тако се нпр.

говори: бедем, грдкот, Дунав, а не: бедем, прохот, Дунав, Милош, Мла

ден, Његош, буквић, злотвор, прадјед, а не: Милош, Младен, Његош,

буквић, злотвор, прадјед, племић, а не: племић, младеж, сусјед, а не:

младеж, сусјед и сл.

Именица Србин која припада овој акц. категорији у множини има

облике: Срби-Срба-Србима-Србе итд. м

Именицу човјек могуће је чути у говору сваког појединца час с

акцентима: чђек чоек-чђека/чоека (Вјд.: чђече), а час снагласком: чбек-чбе

ка (Вјд. чоече).
-

14. Тип вјетар —вјетра. Уз наведену именицу припадају му и:

бепар, бита, бдсак, Дмитар, Задар, кашаљ, Лапац, мозак музак, нокатуну

кат, пупак, рогаљ, свежањ, сврђда, смотак, строшак трошак, угаљ, уза,

чешаљ, Шабац и ев. др. |-

Именица Петар не спада овамо пошто у косим падежима редовно

има краткоузлазни акценат (Петра-Петру и сл.). Именица свекар иде и

по овом акц. типу и по типу Петар-Петра.

Од именица ове категорије за алтернације “- у облицима Лjд. знају,

изгледа, само именице мозак (на мозгу музу) и нокат (на ноктунукту,

поред на нокту). Код осталих сам увијек сретао неизмијењен основни

акценат: о Дмитру, у Задру, у Лапцу, д свом трошку и сл. Међутим,

наведене алтернације остварују се у дужим множинским формама ових

именица, а не само у дужим облицима именица бетар како је напоменуо

* Дем. од миш.
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Даничић (СА, 33). Исп.: бепроби-бепроба, батлоби-башлдба, бјетроби

вјетрова, рогљоби-pôiљдба, сврдлоби-сврдлоба, ћошкоби-ћошкоба и сл.

Именица нокат зна за двојаке облике Гмн.: ноката/нуката и но

кáтајнуката.

Старо преношење акценатазабиљежио саму: за нукат, под ноктом,

ј рогаљ, у трошак, у ћошак, а ново у на вјетар, у вјетар, ко-Задра, из

Лапца, у Лапац, у Шабац.

15. По типу нећак –нећака (СА, 36-38) уз ову именицу иду и

многе друге: бадњак, батак, бачвaр, богаљ, боћњак, бршај, абран, гдлуб,

грешник, гутљај, гуслар, јаблан, јастреб, Јобан, јуриш, књижар, кожар,

корак, курјак, лабуд, Лазар, лептир, лишај, љешник, мјесец, Милун, мирис,

облак, дбруч, дирез, дишпад, паук, поздрав, разум, скоруп, случај, талас,

ујак, шумар итд.

ИДаничић је за ову акц. скупину навео бројне потврде, а међу њима

и доста именица које овдје имају друкчије акценте. Тако нпр. овдје се

говори само амбар, писар, шљивар“, ваздух, витез, поклон, запад, дим

њак димљак, рибњак, а никад: амбар, писар, баздух и сл.

15.1. Дужина се у ових именица редовно чува у свим облицима

једнине, а такође и у краћим множинским формама: грешнпци-грешника

грешницима-грешнике, јуриши-јуриша-јуришимајуришма-јурише, мир

пси-мириса-мирисима мирпсма-мирпсе, поздраби-поздраба-поздра

бима/поздрабма-поздраве и др. - -

Код именица чије су множинске форме проширене инфиксом -об

дужина ишчезава: јабраноби-абрандба-абранобима/iáбранобма-гавра

нобе, гдлубоби- iолубоба-длубобима/iолубобма-длубобе, лабудоби

лабудоба-лабудобима/лабудобма-лабудобе и сл.

15.2. Хетеросилабичке преинаке акцената типа "x" у Лjд. не обу

хватају овдје оноликиброј именица колики наводи Даничић (СА, 37). Осим

тога, такви случајеви, чак и када до њих долази, нису особито фреквентни

у свакодневном говору. Тек спорадично могуће је нпр. чути облике Лjд.: у

бршају, у мјесецу, на опрезу, у случају и ев. још понеки, напоредо с далеко

фреквентнијим реализацијама типа: у вршају, у мјесецу, на опрезу, у

случају и сл. -

Што се тиче облика Гмн., споменуту акц. алтернацију налазио сам

једино у форми мјесеци. Обавезноје, иначе: динара, љешника и обруча,“ а

непозната је и Даничићева форма Нмн. динари (СА, 37)“.

Говори се, истина, редовно: комади-комада и сл., али та именица у

говору лапачких Срба не припада овој акц. скупини“.

“ С овим акцентом именица се употребљава кад значи шљивик. Именица шљивар =

трговац шљивама (в. Речник српскохрв. књиж. језика, књ. 6, 983) ишчезла је из употребе

заједно са занимањем чије је носиоце именовала. На њуданас подсјећа само презиме Шљивар

које, дакако, чува и акценатска својства именице од које је потекло. |-

* Умјесто Даничићевих ликова: динара, лешника, обруча (в. СА, 37).

“ Говори се увијек динари.
* Hјд. и Гд. овеименицеовдје гласе комад-комада, а не: комад-комада као у Даничића

(СА, 37). Тако и: кантар-кантара, умјесто Даничићева кантар-кантара (СА, 37).
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15.3. Неколике потврде за помицање акцената на проклитике упу

ћују на то да ове именице знају и за старо и за ново преношење: у бршај,

дд мејсеца до мјесеца, у мјесец дана, али у: у љешника, да ујака.

16. Као дјевер—д је вера (СА, 38) акценте имају и именице:

бедем, бусен, двор, требен, уштер (кадшто и гуште-уштера), Дунав,

ђабо, ибер, јабор, јасен, камен, кестен, кремен, мрамор, пламен, прамен,

прстен, пршљен, ремен, сјебер, стожер, стршљен, чопор итд.

Даничић је у вези с именицама ове акц. скупине напоменуо да

неколико њих у облицима Лjд. знајуза хетеросилабичке промјене акцената

типа“- , а да три (луштер, ђаво и кестен) и ев. „још која“ у Гмн. добијају

дугоузлазни акценат () на претпосљедњем слогу (СА, 38).

Од свега тога у говору лапачких Срба могуће је срести само понеки

облик Лjд. типа: у говору, у ђаболу, на камену напоредо с уобичајенијим

ликовима: у гдбору, уђаболу, на камену, накестену, у пламенуи сл., те ријетко

ђабола, поред чешћег ђабола, и устаљеног: гуштера, дјебера дјебероба, ибе

ра, стожера итд.
-

До помјерања акцената на проклитике код именица ове скупине не

долази тако често, а ако се и оствари, онда се ради о тзв. неослабљеном

(старом) преношењу: у ђавола, у Дунав, на камен и сл.

17. Уз именицу старац —старца (СА, 33-34) овај акц. скупини

припадају: Ђурађ, јарац, клинац, палац, сирац, чаба и др.

Облици множине ових именица гласе: јарци-јараца —јарцима-ja

рце, кланци-клинаца-кланцима-кланце, палци-талаца-палцима-палце

(рјеђе: палчеви-палчева-палчевима-палчеве), старци-стараца-стар

цима-старце, чабли-чабала-чаблима-чабле и сл. |-

Помицање акцената на проклитике с именица ове акц. скупине спада

у категорију новог преношења: у клинац, на палцу, са чабла итд.

18. Међу примјерима за претходни акц. тип Даничић је навео и

именицу Бихаћ (СА, 33), подразумијевајући, вјероватно, облик Гјд. Башћа

(<Бихћа)“. У говору овдашњих Срба, међутим, облици наведеног топо

нима јављају се у различитим ликовима: БихаћуБајаћ-Бихаћа/Бијаћа, напо

редо са: Бихаћ. Биjаћ-Бихаћа/Бијаћа па и: Бихаћ-Бихаћа, односно рјеђим:

Башће“-Башћа.

За нас су у овој прилици најинтересантнији ликови Бихаћ. Биjаћ—

Бихаћа/Бијаћа будући да упућују на присуство у овом говору једног новог

акц. типа за који не налазимо потврде у Даничићевој грађи. А да се о

постојању оваквог акц. типа у говору лапачких Срба може говорити,

показује и чињеница да су овдје, упоредо с формама: земљак-земљака,

лудак-лудака, чудак-чудака, мјестимично: земљак-земљака, лудак-лудака,

чудак-чудака, обични и ликови земљак-земљака, лудак-лудака и чудак

чудака.

-

-

*

** Исп. Т. Маретић, Граматика хрватскога или српскога књижевног језика, Загреб,

1963, 98. и М. Стевановић, Сабремени српскохрватски језик, књ. I, Београд, 1964, 106.

* О аналошком поријеклу овог номинативног обликав. Стевановић, н. дј., 106
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19. Облици именице Петар (Петра-Петру-Петра-Петре-Пе

тром-Петру) чине засебан акц. тип. Овај се именици понекад прикључују

и форме именице свекар која, како је већ истакнуто у т. 14, иде и по типу

бјешар-бјетра.
-

20. Даничићева категорија Д у шан — Д у ш а на (СА, 28-29)

посвједоченаје бројним потврдама. Уз споменуту именицу овом акц. типу

припадају нпр.: балбан, биље, бисер, Бобан, бубрег, бајтан, Војин, дочек,

Драган, дукат, Ђукан, Ибан, избор, избор, изрод, Ицан, Ишан, јастук,

јатак,језик, Јован, кобче, конак!кунак, лемеш, међед, Милан, небен, дбраз,

дклоп, оплин“, драс, отров, печат, погон, покров, помор, пород, поток,

потоп, прогон, сепет, скерлет, табан, удес, укор, унук, Ускрс и многе друге.

Именице ове категорије задржавају основни нагласак у свим па

дежима, осим у облицима Гмн. гдје главнина добија краткосилазни () на

првом слогу: балвана, бисера, дуката, језика, међеда, дбраза, ораса,

сетета, удеса, унука и сл.

Одређен број именица које налазимо међу Даничићевим примјери

ма за ову акц. категорију има овдје друкчије нагласке. Тако је нпр. према

Даничићевом балчак-балчака, барјак-барјака, бранич-бранича и кожух

кожуха, овдје обавезно: балчак-балчака, барјак-барјака, бранич-бранича,

кожун — кожуа, а уравнато је такође: бездан-бездана, шаран-шарана,

односно: јелен-јелена, плетер-плетера као и: бртлог-вртлога.

20.1. О двосложним формама на —(ч)ић, којих има и међу Дани

чићевим примјерима (в. Са, 28), могло би се рећи сљедеће:

a) Именица Божић, као и неке варијанте личних имена (нпр, Данић,

Милић, Радић, Симић), припадају искључиво овом нагласном типу.

Има, међутим, и варијанти личних имена на —(ч)ић које се, осим са

оваквимакцентима (Владић-Владића, Петрић-Петрића и сл.) изговарају

и са постакценатском дужином у Нјд. и које, осим тога, нагласцима својих

парагидматских облика упућују на припадање акц. типу бојник-бојника:

Владић-Владића, Петрпћ-Петрића и др.
|-

б) Присутно је, такође, нагласно двојство и у примјерима типа:

брешчић-брешчића: брешчић-брешчића, братић-братића : братић

братића, зубић-зубића : зубић-зубића итд. Ове прве форме (брешчић,

братић и сл.) чувају неизмијењен основни нагласак и у облицима Гмн.:

брешчића, братића, зубића, црбића и др.
-

20.2 Именица Турчин у говору овдашњег становништва има стандардне

нагласке:
Турчин-Турчина—Турчину-Турчина-Турчине-Турчином, односно:

Турци-Турака.-Турцима-Турке.

21. Типу косац-косца, као икод Даничића (СА,29–30) припадају:

бозац, јечам, капак, косац, кота, момак мумак, отац, поса, просац, точак,

шокац и сл.

* Овако се овдје назива оно што се у некимдругим крајевима зове јастук, тј. дрво које

на колима стоји по осовини и у које се стављају ступци.
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По овомтипу најчешће иде и именица ловац изДаничићеве катего

рије конац-конаца (СА, 31). -

С друге стране потврде: јбоздац-боздаца, Грачац-Грачаца, про

штац-проштаца, дањ-огња, драр-ддра, чабар-чабра, кобац-копца,

љепак-béпка имољац-мољца показују да наведене именице у овом говору

имају другачије нагласке од Даничићевих (исп. СА, 30). Од интересантни

јих парадигматских ликова именица ове акц. скупине нашли су се у мом

материјалу облици Вјд.: дче, косац, момче и момак мумак, затим форме.

Bмн. дци, косци и момци, те ликови Гмн.: косаца, момака/мумака, просаца

односно котлоба, дчеба, послоба, уз напоредно: точкоба и точкова.

22. Тип живот-живота (СА, 29) окупља овдје именице: козлац,

кратељ (картељ/крете кртељ)“, крпељ, Милош, мртвац, Његош, свје

док сједок, тјеснац, Урош и ев. још понеку“.

Од Даничићевих примјера за ову категорију овдје друкчије нагласке

имају: Илок-Илока, Пореч-Пореча, Ристос-Растоса, Тимок-Тимока, од

носно: соко-сокола и шатор-шатора.

. У облицима Вјд. именице ове акц. скупине обично имају краткоси

лазни нагласак () на - првом (Милошу/Милоше, свједоче сједоче,

Ирошуироше), а у облицима Гмн. дугоузлазни () на другом (боздаца,

мртваца, проштаца, свједока/сједбка и сл.).

Облике ГАјд. именица Милош и Урош мјестимично сам слушао и

са краткоузлазним нагласком () у првом слогу. Милоша, Уроша.

23. Постојање акц. типа ко на ц — концa (СА, 31) потврдиле су

форме: конац кунац-конца/кунца —(Hмн.) конци/кунци-{Гмн.) конаца/куна

ца, лонац лунац-лонца/лунца-(Hмн.) лонцилунци-{Гмн.) лонаца/лунаца,

колац-коua-(Hмн.) кочеви(коци-{Гмн.) кочеба/колаца, нобацунубац-нд

биа/нубиа-(Hмн.) нобии/нубии-{Гмн.) нобацанубаца и столац— стоиa

(Hмн.) стоци/сточеби-{Гмн.) столаца/сточеба.

С обзиром на то да се редовно говори: лобац-лобиa, ббан-ббна,

брле-брла иштенац-штенца, наведене именице се овдје не могу убројати

међу оне које припадају овом акц.

24. Није се нашла нитиједна потврдазаДаничићевтипсолад-солда

(СА, 32). Именица солад уопште се и не употребљава у говору лапачких

Срба, а други Даничићев примјер, именица хрбат, редовно се јавља у

ликовима: рбатЈрбат-рпта.

| 25. Даничићевтип по вој-п овоја (СА, 36) потврђен је формама:

короб-корова, дблај-дбљаја, Урљај-Урљаја и шебој-шебоја. Треба,

међутим, напоменути да се облици Нjд. свих тих именица изговарају

кадшто и у ликовима без постакценатске дужине, а то практично значи да

* Свимтим ликовима наведене именице означавају се у говору овдашњих Срба краће

њиве. О неким другим значењима именице кратељ в. нпр. у Речнику српскохрватског

књижевног језика, књ. 3, Нови Сад, 1969, 39.

В. нпр. гвоздац-гвоздаца и сл. у т. 21.

* Даничић их све четири наводи међу примјерима за ову акц. скупину (в. СА, 31).
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све могу ићи и по акц. типу Душан-Душана. Осим тога облици именице

коров понекад се јављају у ликовима са дугоузлазним акцентом (короб

короба итд.).

26. По типу белов-белова (СА, 35-36) иду: ашоб (у Даничића:

äшов-āшова в. т. 12), бјело6, пароб, зељов, Јакоб, лудоб, кудроб, шајтоб,

шароб и сл. именичка образовања.

- У Вјд. ове именице имају краткосилазни нагласак () на првом слогу

(паробе, Јакобе, лудобе и сл.), а у Гмн. дугоузлазни на другом (зељова,

кудроба, мудроба, шајтđба итд.).

27. Као и код Даничића (СА, 35) и овдје „врло много“ именица

припада нагласном типу војник —војника. Уз споменуту ту су нпр.:

алат, Банат, браник, бидик, бодич, радић, дичак“, дјечак, другар, занат,

зидар, јунак, кобач, кољач, комад кумад, копач, крсташ, љебак, младић,

драч, пјевач, рачун, рукав, сељак, тежак, чувар, шљибар и др.

Из појединих примјера спомињаних у т. 13, 15. и 20. видљиво је да је

међу именицама наведене акц. скупине овдје доста и оних које код Дани

чића припадају другим акц. типовима. С друге стране Даничићеви при

мјери Богдан и Зборник (СА, 35) овдје редовно гласе Богдан и Зборник, а

такође су обичнији ликови дужник-дужника од Даничићевих форми ду

жник-дужника (СА, 35).

У Вјд. наведене именице имају обично краткосилазни акц. () на

првом слогу (бојниче,јуначе), осимуслучајевима кад је В=Н (дичак). Међу

. облицима Bмн. доминирају акц. ликови типа бојници, дичаци, јунаци,

љебаци и сл., али се чују и реализације типа: бојници, јунаци.

5.3. Тросложне именице

28. Садугосилазнимакцентом“у првомслогу који се чува иудругим

падежним облицимајављају се облици презимена типа Ђуровић, Кöљевић,

Лазовић, Маровић и сл.“ Даничићеве форме бановић и мајковић, (СА,

39) овдје се редовно изговарају с дугоузлазним нагласком () на првом

слогу (бановић, мајкобић), а умјесто интерес-антереса итд. (СА, 39),

обавезно је: интерес-интереса и сл. -

29. Акц. типу вуковац —вуковца (СА, 40) и у овом говору, уз

наведену, пиpипадају именице: Карловац, Ванкдбии и Карловци.

Ликови типа на ко в а њ - на ко в ња (СА, 45) такође нису

непознати говору лапачких Срба, иако се у њему, изгледа, чешће може

чути: накобањ-накобња и сл.

* О значењима и употреби наведене именице у говору личких Срба в. код мене

Рефлекси јата у данашњим личким говорима, Српски дијалект. зборник, књ. ХХVI, Београд,

1980, 185-186, а исп. и: Б. Ластавица, Коренички побор, Наставни вјесник, књ. ХIV, Загреб,

1906, 756.

* Ово не значи да наведена презимена данас постоје у лапачком крају, а ни да су некад

постојала. Једноставно, то могу бити и презимена јавних личности (спортиста, научника,

политичара и сл.) која су често присутна у средствима информисања.
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Саме именице плабничаримабишњактешко да су познате лапачким

ијекавцима, али да њихов говор познаје акц. тип главничар —главни

чара (СА, 45), потврђују акценти облика именица замјеник, плаћеник и

суђеник.

30. Тросложне именице које имају дугоузлазни акценат () у првом

слогу Даничић је разврстао у пет акц. категорија (в. СА, 39, 45. и 48). С

обзиром нато да свете именице чувају основни нагласаку свим падежима,

подјела на акц. типове извршена је према квантитету постакценатских

вокала, односно присуству или одсуству тзв. непостојанога.

Свих пет акц. категорија потврдила је и грађа прикупљена у говору

лапачких Срба. Тако нпр. и тамо налазимо: |-

a) Акц. тип Личан и н-Л и чан и на по коме иду и именице:

краљевић, Србљанин, стричевић и др.

б) Тип на става к — на ставка коме припадају и дрекавац,

заселак, при лабак, приперак, приторак, уторак итд.“

в) Тип пр и у е па к — при реп ка коме уз наведену припада и

именица приљепак.

г) Тип на мјесник — нам је с ника који обухвата и именице:

напасник, наредник, пустиљак, парничар, сабезник, сметењак и др., те

д) Тип на стојник — на стој ника с именицама: застабник,

разбојник и ев. још понеком. -

31. Дугоузлазни нагласак () на другом слогу имају тросложне име

НИЦČ: - -

а) из акц. скупине а м а не т -а м а нета (СА,43), као што су нпр.

именице: буразер, билајет, кијамет, Прњđбор и др., те

б) оне из категорије добитак —до битка (СА, 43-44) међу које

спадају: губитак, јединац, комарац, ледињак, остатак, свршетак и неке

друге.

Именице из ове друге скупине знају за двојаке акценте у облцима

Гмн. — оне стандардне, типа губитака, али и оне нестандардне типа:

губитака, јединаца, комараца и сл.

Именице посланик осим у акц. ликовима типа посланик-посланика

изговара се понекад и у ликовима посланик-посланика. Ови други ликови

не уклапају се ни уједну одДаничићевихакц. категорија, али да нису посве

непознати ни неким другим говорима источнохерцеговачког типа одавно

је показао проф. Вуковић“.

32. Као и код Даничића (СА, 42-43. и 45-46) и у овоме говору

трoсложне именице са краткосилазним нагласком () у првом слогу могу

се разврстати у сљедеће акц. типове:

* Даничић је међу примјерима за овај акц. тип навео и именице бладалац, дабалац и

чувалац које се у овом говору обично изговарају са краткоузлазним акцентом () на првом

слогу (фралац, владаоц, давалац и чувалац. .

Ни за један од три Даничићева примјера за овај акц. тип (набратак, наплатак и

преслачци, в СА, 39) нисам нашао потврде у говору лапачких Срба. - Х

** Исп. Ј. Вуковић, Акценат говора Пиве и Дробњака, Српски дијалект. зборник, књ.

Х, Београд, 1940, 218-219.
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1) Тип, а по стол -а по стола (СА, 42) коме уз ову именицу

припадају и именице: Бугарин, душманин, Лапчанин, нечоек, пријатељ

јпријетељ, царевић, Циганин и др.“

2)Тип парожак-парошка (СА,43) посвједочен самооблицима

наведене именице (парошку-парошком-парошци-парожака-парошцима

И СЛ.).

) 3) Тип губавац —губавца (СА, 43) по коме уз наведену иду

и брабоњак, јазабац, крастабац, лакомаи, пасторак, прапорац, пратилац,

ранилац и др. - -

-- 4) Тип не рад и н -не рад и на (СА, 45) потврђен, такође, само

облицима наведене именице. -

5)Тип за в брањ —за в брња (СА, 45) који обухвата и именице:

дбртањ, положањ, потпорањ, притисак и ев. још понеку.

6)Тип вјереник —вјере ника (СА,46) по коме иду: Богољуб,

6елеград, 6иноград, догађај, Драгољуб, заборав, завичај, залогај, именик,

имењак, јагодњак, коњаник, лаколеж, манастир, мученик, надничар, на

раштај, дбичај, опроштај, порођај, Радован, Радомир, рукопис, сладолед,

Цариград и многе друге“. * -

- 7)Тип благослов-благослова (СА,46) коме уз ову именицу

овдје припадају и све сложенице с именицом побор у другом дијелу:

догобор-ддгобора, натобор-најобора, дугобор-ддiобора, притобор-приго

вора, разговор-разговора и сл.“ -

33. Припаднице типа родитељ -p од и те ља (СА, 40) међу

којима су нпр. и Арапин, берберин, бубрешчић, дукатић, Јеврејин, језичић,

калуђер, каурин, драшчић, побратим, поочим, поточић, ранитељ, учи

шељ итд. и овдје чувају основни акценат у свим падежима. Изузетно,

именице на -ин (након губљењатога наставкаумножини)у облицима Гмн.

мијењају у : Арапа, каура и сл.

Даничићев тип у штипа к — у штипка (СА, 40) потврдили су

акценти облика именица: долазак, заклопац, напредак, дгризак, погодак,

подмладак, пољубац, утрошак, уштипак итд.

Тип По са ва ц — По са в ца (СА, 40-42) акценти именица:

Брестовац, босиљак, изданак, катанац, Кленовац, крадљивац, магарац,

набиљак, носилац, дбојак, дгранак, дкрајак, опанак, отпонац, Петровац,

* У вези с именицама на -ин које припадају овој акц, скупини и Даничићевим на

поменама о облицима Нмн. тих именица (СА,42) треба истаћи да се и у овом говору сусрећу

како ликови типа: грађани, Лапчани, тако и они типа: Бугари, душмани, Цигани и сл.

* Даничић међу примјерима за овај акц. тип наводи и именице: навлачак, палучак,

паљетак и подблачак (СА, 43) од којих се у говору лапачких Срба јавља само прва, и то у

ликовима са краткоузлазним акцентом (наблачак-наблачка).

Напомињемо да овај говор данас не зна за хетеросилабичке акц, алтернације типа "*"

у облицима Лjд. именица догађај, обичај и порођај о којима говори Даничић (СА, 46). Овдје је

обично о догађају, по обичају и сл.

* У Даничићевој грађи композите типа (-iобор распоређене су у акц. скупину вје

peнтк-бјеpeнтка(6. СА, 46).
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подбољак, потиљак, потомак, починак, смутљивац, тргобац, ударац,

шаљивац и бројних других. -
„“

Као се натор — се на то ра (СА, 45) акценте имају именице

iнабатор, дрматор, сератор и сл. |-

Као без душн и к —без душ ника (СА, 46) именице: победар,

iраничар, најменик, одметник, полазник, посленик, тамничар, техничар

. И др.

Као Баба кај —Баба ка ја (СА, 46) форме: Миливој-Миливоја,

Радибој-Радибоја, семафор-семафора и ев. још понека.

Као бунтовник-бунтовника (СА, 48) именице: безумник,

Дубровник, књижебник, љубабник, небјерник, покојник, супарник и др.

34. Од акц. типова које сачињавају тросложне именице са кра

ткоузлазним нагласком на унутрашњим слоговима потврђени су у овом

говору: |-

-

a) Тип ага лук-агалука (СА,44) облицима: Вукашин-Вукашина,

господин-iосподина, домаћин-домаћина, зубунић-зубунића, јуначић

јуначића, колачић-колачића, кумашин-кумашина, циганлук-циганлука итд.

б) Тип Оточац-Оточца (са, 44) ликовима наведене именице,

као и формама Градачац-Градачца“. -

в) Тип с и новац —син бвца (СА,45) наведеним облицима, као

И ЛИКОВИМaудовац-удовца“.

г) Тип по моћ ни к — по моћ н и ка (СА, 47) примјерима:

адбдкат-адбоката, болесник-болесника (Вјд. болесниче), бесељак-бе

сељака, генерал-генерала (Вјд. Генерале), господар-iосподара (Вјд. гд

сподару), капетан-капетана (Вјд. капетане), коњушар-коњушара,

огртач-огртача, поглабар-пoлабара, станобник-становника и др.

Нису се нашле потврде за Даничићеве типове бодопој-бодопоја

(СА, 47) и шарампоб-шарампова (СА, 47).

Међутим, забиљежене потврде типа: ађутант-ађутанта, кома

дант/кумадант-комаданта/кумаданта и лаборант-лаборанта показују

да скупина страних ријечи у овом говору образује посебан акц. тип кога не

налазимо међу Даничићевим акц. типовима”.

б. 4. Напомена о акцентима бишесложних именица

35. Међу облицима именица од четири и више слогова највише

посебности у односу на Вук-Даничићеве нагласке показују облици Гмн. из

акц. категорије богом 6љац —богом ćљца (СА, 51) који се најчешће

* Од Даничићевих примјера наведених за именице ове акц, скупине овдје друкчије

нагласке имају: безумник, биноград, коњаник и небјерник.

37 Форме топонима Оточац, осим у наведеним ликовима овдје су обичне и са кратко

силазним акцентом () на првом слогу дпочац-дточца.

Именица удовац понекад иде и по претходном типу: удовац-удобиa.

Појаву сличних акцената дијалектолози су биљежили и у неким другим говорима

источнохерцеговачкогтипа. В. нпр. М. Станић, Ускочки акценат, Српски дијалект. збор., књ.

ХХVIII, Београд, 1982, 73–74.
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јављају у ликовима типа: бојомбљаца, Далматинаца, замотуљака, недо

статака, полетараца и сл.

Све друге посебности своде се углавном на случајеве појединачних

одступања акцената неких именица од оног што прописује Вук-Да

ничићева нагласна норма. Тако се нпр. умјесто Даничићевог барошанин

(СА, 48) овдје обично говори варошанин умјесто господичић (СА, 50)

увијек господичић умјесто домородац— домороца (СА, 50) редовно: до

морбдац-доморбиа умјесто Црногорац (СА, 51) претежно Црногорац,

умјесто презимењак (СА, 52) углавном презимењак и сл.

Иначе, и за ове се именице може рећи оно што је видљиво и из

приказа акцената тросложних именица, тј. да највећи број ових именица

чува основни нагласак кроз цијелу парадигму. То значи да и за овај говор у

великој мјери вриједи тврдња по којој „уколико је именица дужа, утолико

је мања промјена акцената“.

в) ОСТАЛЕ ИМЕНИЦЕ М. РОДА

36. Двосложна лична имена и хипокристици типа Јово, Миле чувају

основни нагласак у свим падежним облицима, осим у формама Вјд, где се

редовно остварују акц. промјене -“: Jóбо-Ј66e-Jóви-Јову-Jóво— Ј66бм

Јоби. -

Међу најраширенија оваква имена и хипокристике у овоме говору

спадају: |-

а) Боiде, Бране, Владе, Габре, Дане, Дуде (Душан), Дуле, Иле

(Илија), Јандре, Јоле, Мане, Миле, Нине, Раде, Тоде и сл.,

ОДНОСНО: -

б) Божо, Боро, Вајо, Васо, Владо, Вујо, Дајо, Дако, Дацо (Дане,

Данило или Давид), Дујо (Душан), Ђоко, Ђуро, Ицо, Ишо (Илија), Jóбо,

Којо, Лазо, Маћо (Мане), Мићо,Мишо, Момо, Нико, Ниџо, Пајо, Пејо,

Пепо, Перо, Раћо, Сако (Сава), Свето, Симо, Стево, Томо, Ћебо (Стево,

Стеван), Чедо и др.

Дабогме, као и код наведених именица понашају се акценти и свих

другихдвосложнихименица м. р. које имају дугоузлазни нагласак на првом

слогу. Исп.: бацио-баџе-баџи-баџу-баџо, брицо-брице-брици-брицу-бр

пцо, боле-боле-боли-болу-боле, грбо-рбе-крби-рбу-pбо, цеко-цеке

цéки-цеку —цеко“ итд. -

37. Као Душко-Душка-Душку и др. акценат имају: Влатко, Мишко,

Ратко и слимена и хипокористици.

Уз Вукове формеЈанко-Јанка, Бранко-Бранка и Марко-Марка овдје

редовно налазимо и: Здрабко-Здрабка, Мирко-Марка, Рајко-Рајка, Ранко

“ Стандардни акц. ликови Гмн. именица ове акц. скупине (тип: Далматинаца) нису

сасвим непознати у говору лапачких Срба, али им је честота јављања неупоредиво рјеђа.

*) М. Станић, н. дј., 121.

* У Лици се у требљава као фреквентнија синонимска форма именице пас.
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Ранка, Славко-Славка, Станко-Станка, док су готово непознати акц.

ликови типа: Здравко, Мирко, Рајко итд.

Такође, према Вуковом Вељко и Вељко овдје се обично говори:

Вељко-Вељка-Вељку итд. -

Исто тако у свакодневном говору изразито доминирају тросложне

поставе имена Раденко, Миланко, док се ликови типа Раденко јављају

спорадично као нека врста најновијег импорта. -

38. Именице м. р. на -а деклинирају се као и именице 1. р. на -а, па

се и њихове акценатске особине могу разматрати у оквиру одговарајућих

акценатских категорија именица ж. рода. Тако нпр. могло би се рећи:

а) Да двoсложна имена и хипокористици типа: Боћа (Богдан, Боро,

Бошко или Божидар), Дања (Дане, Данило), Дуда, Дуја, Дука (Душан),

Ћуђа, Ђука (Ђурађ, Ђуро), Ића (Илија), Јова, Јоја, Јоца (Јован, Јово),

Мића, Раца (Раде), Сава, Ћеба (Стеван, Стево) и сл., односно именице:

6čђа, газда, ћаћа, ћића итд. припадају акц. типу књига-књиге (СА, 2. и 8).

б) Да лична имена и имена по субјективној оцјени типа: Дакица,

Јовица, Којица, Никица, Пајица, Перица итд., па и она типа: Јовеља,

Милета и сл. Припадају акц. категорији утјеха-утјехе (6. СА, 2 и 10), а она

типа: Даниша, Јобиша, Маниша, Милиша, Станиша, Стебиша и сл.,

односно: Бранкина, Вучина, Маркина, Миркина, Ћебина и др, акц. типу

cрбуља-србуље (СА, 2. и 9-10).

в) Да као дјевојка-дјевојке (СА, 2 и 12) акценте имају мушка имена

и имена по субјективној оцјени типа: Бранкица, Дудица, Јандрица, Лазица

и др., као чесница-чеснице (СА, 2 и 8-9) пејоративи: Божица, Даница,

Дудица, Ђокица, Јобица, Лазица, Пајица, Тодица исл., каобедрина-бедрине

(СА, 2. и 10–11): Богдица-Богдице, Лазица-Лазице, Тодица-Тодице и сл.,

односно: Богданџа-Богданџе, Миланџа-Миланџе итд.

На сличан начин могу се распоредити и све друге именице м. рода

На —(I.

Г. ЗАКЉУЧНО ЗАПАЖАЊЕ

39. У закључним разматрањима радова споменутих у Убодној би

љешци у којима се, иначе, разматрају акценатска својства појединих катего

pија ријечи у говору лапачких Срба, био сам просто присиљен да редовно

указујем на „висок степен подударности“ између стања које налазимо у

говору лапачких ијекаваца и оног што је прописала Вук-Даничићева наг

ласна норма. Такву општу оцјену није могуће избјећи ни након предочава

ња података о акцентским особинама именица м. рода. Разлике које се ту

и тамо јављају у наглашавању појединих именица или њихових облика ни

овај пут се нису показале изразитијим од разлика на које је упућивано и у

претходним радовима, а то значи да не излазе из круга оних посебности на

основу којих се и иначе могу вршити издвајања и подјеле и унутар мањих,

дијалектолошки компактних простора. На тај начин, дакле, говори овог

западнијег периферног огранка источнохерцеговачког дијалекта и овим
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елементима језичке структуре показује чврсту органску везу с матичним

дијалектским језгром.

Рез коме

Милан Драгичевић

УДАРЕНИЕ ИМЕН СУШЕСТВИТЕЛБНБИХ МУЖСКОГО РОДА

В ГОВОРЕ СЕРБОВ ЛАПАЦСКОГО ПОЛИ

B настоицећ работе автор описал болеe важние характеристики ударении

имен супцествителњних м. рода одного говора востoчнoгерцеговинского типа из

вoсточнои части области Лики (Республика Сербскаи Краина). Изложеннље ди

алекталонње данниле вработе сравненљи с акцентуалвнљим материалом Вук-Да

ничича.
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