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АКЦЕНАТ НА РАДИЈУ

АКЦЕНАТ У ИЗГОВОРУ НЕКИХ СПИКЕРА

БЕОГРАДСКОГ РАДИЈА

Изговор који се чује са радија од великог је значаја.

По општем схватању тај изговор треба да буде образац

доброг књижевног изговора. Стога много пажње треба

посветити спикерима. И њихов изговор свакако треба да

буде добар, узоран и репрезентативан у сваком погледу.

Радио је модерно и значајно културно средство. Његов

утицај је многострук, он се, између осталог, осећа и на

изговору наших људи. Зато старање о коректном и узорном

изговору наших спикера има општи значај. То је, уствари,

старање о култури изговора уопште.

Затим, и целокупни утицај радија биће, нема сумње,

много већи ако се са њега чује добра, чиста реч народног

говора. Погрешке у изговору умањују, свакако, целокупну

вредност емисије. -

Има више компонената доброг читања, и добро пре

ношење садржаја текста захтева многоструке способности

читача. Први услов за добро читање, оно што чини његову

основу, јесте граматичка правилност читања, изговора. Међу

тим, битну црту изговора чине акценат и дужине речи и

облика. Акценти у звучној слици изговора заузимају доми

нантно место, и од њихове рељефности и пуноће зависи

мелодија и ритам језика. Само, мелодија и ритам нису нешто

засебно и издвојено, нешто што би само за себе могло

имати циљ, нешто што би само за себе могло чинити ефекат.

Мелодија и ритам изговора потпуно су одређени посебним

акцентима речи и њихових облика, који су везани за њихова

значења. Зато се реторски ефекти могу чинити само у
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распону појединачних акцената који су у тексту“). Свако

кршење појединачних акцената речи и облика доводи до

нејасности, а јасност је први услов доброг читања. Читачева

је дужност да слушаоцима тачно преноси садржај текста.

Наша акценатска система је врло сложена и по броју

акцената, и по месту и по разлици у природи сваког поједи

ног акцента (дужина, интензитет, тон). И према акценту

бисмо се, баш зато, а посебно на радију, морали врло озбиљно

односити.

Изнећу овде само нешто материјала на основу кога се

може добити слика стања акцента у изговору неких спикера

Београдског радија. Примере сам забележио слушајући еми

сије у току последњих неколико месеци, и то из свега десетак

емисија. Поред примера које сам забележио према изговору

спикера даћу у загради правилне акценте. Примери су дати

у низу како су при слушању забележени, са прекидима који

означавају крај емисије обично од 20-30 минута:

сабор (треба сабор) | теритбрији (т. територији,

са супругом (т. супругом, територији)

супругдм) - | тим-поводом (т. Пам пово

захтев египатске владе (т.

захтев египатске владе)

емисије (т. емисије)

дом)

вашу земљу (т. вашу земљу)

у Кореји (т. у Кореји)

Југдславије (т. Југдславије)

у Парћа (т. ПарпЗ)

грчке владе (т. грчке владе)

вечерас (т. вечерас)

преглед вести (т. преглед

вестпу

свест маса (т. свест маса)

западних сала (т. западних, право (т. Право)

западних) | деветом (т. деветбм)

крагујевачкој (т. крагујева

чкој)

привреда (т. Прiiвреда)

та-времена су прошла (т.

та времена су . . .)

лажима (т. лажима)

1) Постоји мишљење по коме се у бинском говору каткад мора

отступити од књижевног акцента (није реч о говору у дијалекту)

ради нарочитог ефекта који се жели постићи на сцени. Ово мишље

ње нема основа и неодрживо је. У том случају уметник би се огре

шио о основни принцип у уметности — о природност.
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четвртом (т. четвртом)

нöћас (т. ноћас)

пдцепаности (т. Пдцепаности)

јуче (т. јуче)

претседника (г. претседнпка)

гласање (т. гласање)

рекбрд (т. рекорд)

крупни индустријалац (т.

крупна индустријалац)

у Прijetiољу (т. у Пријепољу)

у Прiiбоју (т. Прибоју)

И на крају редбван изве

штај... (т. И на крају ре

дован извештај...)

у сездни (т. у сезони)

конзул (т. кбнзул)

од солистâ (т. од солиста)

у центрима (т. у центрима)

водити рачуна (т. вддити

рачуна)

другдва (т. другова)

у Еврдли (т. у Европи)

мајстор (т. мајстор)

теже сусрете (т. теже

сусрете)

у стдном тенису (т. у стдном

Пéнису)

Љубљане (т. Љубљане)

засмејаше се (т. засмејаше се)

спасенд дете (т. спасенд дете)

српом (т. (српом)

млади лекар (т. млади лекар)

мöлитва (т. молитва)

од јутра до мрака (т. ...

до мрака, до мрака)

оправдано (т дправдано)

људи цене лекара (т. Људи

цене лекара)

репортер (т. репдртер)

у Берлину (т. у Берлину)

зграде (т. зграде)

кабинету (т. кабинету)

команде (т. команде)

војних инвалида (т. вбјних

инвалида)

храброст (т. храброст)

пут-Бурме (т. пут Бурме)

Јужне Еврдпе (т. Јужне

Европе)

Гагантска градилишта (т.

гигантска градилишта)

лара 2. п. мн. (т. лира)

истдвремено (т. истдвремено)

сајам (т. сајам)

сездне (т. сезоне)

време (т. време)

прдстор (т. простор)

прдстора (т. простора)

начин рада (т. начин рада)

у лишћу (т. у лашћу)

уље (т. уље)

дпет (П. дпет, дпет)

песник (т. Песник)

у двдј ноћи (т. у двој ноћи)

нисам сама (т. нисам сама)

галда (т. галдп)

све тишине (т. све тишине

способан (т. способан)

близнатиње (т. близнакиње)

Ја сам (т. Ја сам)

сурово (т. сурово)

фризуру (т. фризуру)
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непросвећености (т. непрдсве

ћености)

раније (т. раније)

збило (т. збило)

тако (т. такб)

заплдвим (т. запловим)

ддтада (т. Ддтада)

и тада и ддцније (т. и тада

и ддцније)

лукавстава (т. лукавстава)

оправдани (т. дправданп,

дправданп)

сопственом (т. сопственом)

сопствена недела (т. сопстве

на недела)

уништили (т. уништили)

öдбацим (т. одбацим)

чанitПe 2. л. през. (т. чините

или чинпте)

пашалук (т. пашалук)

нације (т. нације)

кнеза (т. кнеза)

кнезови (т. кнезови)

кнездва (т. кнезова или

кнездва)

кнезовима (т. кнезовима или

кнездвима)

чешћа (т. чешћа)

кнежинске аутономије (т.

кнежпнске аутондмије)

миром (т. маром)

öкöлна племена (т. дколна

племена)

Црногдрце (т. Црндгорце, или

бар Црногорце)

на Цетињу (т. на Цетињу)

Црна Гора (т. Црна Гора)

у Русију (т. у Русију)

свдј народ (т. свдј народ)

Турака (т. Турака)

Пожаревачким миром (т.

Пожаревачким маром)

двамо (т. двамо)

мрзим (мрзпм)

изненади 3 л. jд. през. (т.

изненадп)

пограничне (т. Пограничне)

слушајте вести (т. слушајте

вести)

електричне (т. електричне)

делегација (т. Делегација)

проглас (т. прдглас)

Лењина (т. Лењина)

Лењинов (т. Лењинов)

са Стаљином (т. са Ста

љином)

стижу (т. стажу)

земље 2 п. jд. (т. земље)

предлога (т. предлога)

привреде (т. Привреде)

Двдране 2 п. jд. (т. Дворане)

листдва (т. листова)

века (Т. века)

белешка (т. белешка)

претстојећи (т. Претстдјећа)

домаће (т. Ддмаће)

програм (т. прдграм)

Мокрањац (т. Мокрањац)

метод (т. метод)

занатске коморе (т. занат

кдморе)

uстине (т. viстине)

васпитаника 2 п. мн. (т.

васпитаника)
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до те —мере (т. до те мере)

спремљено (т. спремљено)

традиција (т. традиција)

у шом делу извештаја

(т. у Пом делу извештаја)

куда (т. куда)

причекај (т. причекај)

гдворимо 1 л. мн. импер.

(т. Говдpтмо)

држаш (т. држпш)

iЗашло је (т. изашло је)

iмđш право (т. п.маш право,

имаш право)

моме сину (т. мбме сану)

без воде (т. без воде)

велика мрачна шума (т.

велика мрачна шума)

широко (т. ширдко)
мирисао (т. мирисао)

Овде сам хтео да покажем каквих све отступања код

спикера Београдског радија има у изговору наших акцената.

Они се не држе четвороакценатске системе књижевног

језика, не држе се ни ма које друге системе акцаната

наших говора. Њихови акценти, мислим, немају основа

нигде у нашем народу јер се нигде тако не говори.

Кад их слушамо, рекли бисмо да уопште не осећају акценте,

јер гдекад наглашавају онако како нико не говори. Други

пут нам се чини да „афектирају“ и произвољно мењају

акценте, па чак и своје. Понекад се добива утисак да праве

погрешке зато што „считавају“ текст, јер не носе садржај

текста поуздано. А као општа и стална тенденција код свих

осећа се скраћивање дужина изван акцента. А затим скраћи

вање захвата и дуге акценте, па се у њиховом изговору

дуги силазни ( - ) и дуги узлазни ( ) чувају као кратки

узлазни () или нека врста полуакцента (примере в. горе).

И. Стевовић
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