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АКЦЕНАТ ИМЕНИЧКИХ ЗАМЈЕНИЦА У ГОВОРУ БОГДАША

Говор Богдаша, села у југозападној Босни, спада у јужну групу 
западнобосанских говора источнохерцеговачког дијалекта, имајући у 
виду начин на који је М. Дешић представио ијекавске говоре Босанске 
крајине.1 Богдаши заједно са још петнаест српских села смјештених по 
ободима доњег Ливањског поља чине једну релативно хомогену цјели- 
ну, чији говор није монографски описан, а научној јавности познат је 
само у неким аспектима.1 2 Ипак, доста је забиљежених података о овом 
говорном подручју, првенствено у упитницима рађеним за потребе ди- 
јалекатске картографије.3 И овај прилог је рађен у форми како би мо- 
гао бити користан за израду Српског дијалектолошког атласа,4 али је 
грађа обрађивана и на начин који омогућава његово инкорпорисање у 
цјеловитију студију из дијалектолошке акцентологије о овом српском 
народном говору.

Кључне ријечи: дијалекат, акцентуација, замјенице, акценатска 
норма, дијалекатска картографија.

0. Основни задатак свакога истраживања акцената замјеница свака- 
ко јесте представљање тога стања у личних замјеница -  због њихових су- 
плетивних облика (промјенљивост облика сугерише и разлике у акцен- 
тима), али прије свега због чињенице да на српској језичкој територији 
влада велика неуједначеност у вези са тим. Различита су и тумачења те

1 Деш. ЗБИГ. Село се налази на сјеверном рубу доњег Ливањског поља, испод 
планине Старетине.

2 М. Дешић у поменутој монографији помиње ово подручје када прати домашаје 
појединих изоглоса, а Н. Рамић је детаљније представио стање континуаната јата (Срп- 
ски језик IV/1-2,419-446). Хомогеност у погледу етничког састава становништва (у пи- 
тању су српска села), као и релативна уједначеност у погледу карактеристика говора, 
омогућава представљање стања изношењем говорне слике и у једном од његових села.

3 За потребе СрпскоГ дијалектолошкоГ атласа попуњени су упитници у селима Бог- 
даши и Прово (Н. Рамић), и Бастаси (Д. Козомара). Уп. БХ у Нуглашици је попунио Ј. Ба- 
отић, а у Бојмунтима Д. Вујичић.

4 Према упутствима Б. Николића, уп. Ник. Б. У, 326.
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шароликости, а томе се још придружује неуједначеност акцента оста- 
лих именичких замјеница. Насупрот овоме, „придевске заменице, одно- 
сно акценат ових речи и нема, тако рећи, никакве граматике која би би- 
ла предмет ових наших расправљања.“5

1. А у стању акцената личних замјеница намеће се, између остало- 
га, питање односа ген.-ак. сг. и дат.-лок. сг. замјеница 1 . и 2 . лица и по- 
вратне замјенице себе.

У ген.-ак. личних замјеница 1. и 2. лица и повратне замјенице себе 
овај западнији новоштокавски ијекавски говор има, по правилу, очеки- 
ване акценатске ликове са краткосилазним акцентом на првом слогу ме- 
не, тебе, себе:6

питали мене, знадеш мене, види ти тебе, чува себе, мене слуша, ме- 
не се тиче, није тебе, стиди се самбга себе, тебе неће пбзнати.

Исти акценат је и у дат.-лок. ових замјеница.мени, теби, себи:
вуче себи, дај мени, неће теби, мени се зна, казаће се теби, вблим 

себи нек теби, свак себи, само ти мени јави.
Оваква изједначеност акцената, и то у правцу краткосилазног ак- 

цента, различито је тумачена7, а цјеловито сагледавање процеса уједна- 
чавања акцента, као и начина превладавања једнога од кратких акцена- 
та, могуће је  само ако се представе и прилике у вези са преношењем ак- 
цеита на проклитику.

А акценат се на проклитике преноси на начин који потврђује стаби- 
лизован силазни акценат, али и начин неутрализације акценатских раз- 
лика под утицајем акцента множинских облика,8 јер је преношење ново.

На једносложне приједлоге акценат се преноси у виду краткоузла- 
зног, по типу: кдд мене, 6 мени, за тебе, пд теби, на себе, пд себи, па је 
тако

5 Стев. КА, 150. Наравно, свеобухватан приступ акцентима у монографском пред- 
стављању говора захтијева обраду акцента и придјевских замјеница.

6 Очекивани су акценатски ликови, јер је познато да западнији ијекавски говори 
углавном показују другачије стање у односу на један дио југоисточне гране источно- 
херцеговачког дијалекта, гдје је типичан Вуков краткоузлазни акценат (Уп. Ник. ГСП, 
135 и тамо наведену литературу). Форме са краткосилазним акцентом веома су распро- 
страњене у новоштокавштини: уп. нпр. Петр. ГЗ, 152; Пецо ГИХ 187; Пецо АО, 38; Драг. 
ЛГ, 147 ..., а при стандардизацији хрватскога књижевног језика проглашене су једино ис- 
правнима (Вук. НХКЈ, 184). У непосредном сусједству говорнога подручја у којем се 
налази село Богдаши, у говору Хрвата у Злоселима, селу које је на подручју Купреса, за- 
биљежено је тебе (као и мени, теби, а са оваквим акценатским ликом у вези је и њет, 
такође у говору Злосељана) (Уп. БХ, у оквиру пројекта Босанскохерцетвачки дијалекат- 
ски комплекс -  синхронијска дескрипцџја и однос према стандардном језику). У говору 
Хрвата ливањско-дувањскога подручја у ових облика замјеница акценат је краткосила- 
зни (Рам. ЛД, 350).

7 Преглед тумачења и критички осврт на њих даје Б. Николић (Ник. Б. МНА, 42-48).
8 Вуков. АПД, 266.
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остави кдд м ене, крај себе, (и са дуљењем пред сонантом) крај себе, 
држи до себе, прбли по себи, себи по себи, пропало би по теби.

По истом типу је и преношење на двосложне (и вишесложне) при- 
једлоге: иза мене, испре тебе, покрај себе, (и са дуљењем) покрај себе 

стбј иза мене, таман испре тебе, метни виш е мене, бацали прекд се- 
бе, челе окд тебе, не могу се између себе.

Преношење је у виду краткоузлазног акцента и онда када се у пози- 
цији проклитике нађе везник п м ени п теби, нп себи, нп мене, нп тебе, 
п себе

п м е н и је  додијала, дај мало п м ен и , неће нп т еби  дати ући, п себе  је 
урвб, не чува нп себе, п м ене  су звали, нп т ебе  се не сјећа.

У везама једносложни приједлог који се завршава на вокал и енкли- 
тичка форма замјеница акценат је дугоузлазни, па су овдје обични акце- 
натски ликови: на ме, за те, на се

куш на ме, једво пошла за м е, чули за те, ђавли дошли пд те, уда- 
рио на се, зна за  се, горе пд се, тај зна и у  се и на се.

Двосложни приједлози, а то су углавном они који се могу појављи- 
вати и без крајњега а (па се тако завршавају на сугласник), у везама са 
енклитикама су са тим а, које је обавезно дуго: уза  ме, нпза те, преда се 

стбј уза  ме, накб кроза ме, изаће преда те, благо преда се, смбто по- 
да се, не да нада се, нека струја уза  м е, ста нада ме.

Таквог акцента су и други двосложни (и вишесложни) приједлози: 
узели га м еђу се, узимали се пзмеђу се, прбђе м пм б т е  (исп. и прил. 

напремасе, надасе).
Са облика инстр. сг. ових замјеница акценат се редовно преноси, и 

то на једносложне приједлоге као краткосилазни: за мнбм, са мнбм, за  
т оббм, пре тоббм, за соббм, пре соббм

ош са мнбм, ај за мнбм, бугари за соббм, ета и за тоббм, гбни бвце 
пре соббм, знали се са мнбм , пре т оббм  је па ије, а преношење је старо 
и ако је приједлог двосложан преда мнбм' га нападе, маја је била нада  
мнбм, не стбј надам нбм , брже преда м нбм .9

2. Облици за 3. лице сг. личних замјеница имају акценатске ликове 
бн, дна, дно. Замјеница за мушки род редовно је са дугосилазним акцен- 
том,10 11 а нема ни ликова са краткосилазним акцентом за средњи и женски 
род.11 Замјеница он  је редовно са краткосилазним акцентом у облицима 
ген.-ак. њет, односно дат.-лок. њему.

9 „Појава је општесрпскохрватска." (Ник. Б. МНА, 47).
10 У Змијању Петровић биљежи и дн (Петр. ГЗ, 153), а такав лик, који се иначе ја- 

вља на разним странама, овдје је могућ само у експресивном изражавању -  дн (или зн) 
ћемени ... што не сматрамо релевантном карактеристиком говора.

11 У сусједних икаваца може се чути бна (Рам. Ј1Д, 350).
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Преношење акцента на проклитику са облика ген.-ак. и дат.-лок. за- 
мјенице он  је новоштокавско:

има ј> ње1а, пд њ ему  мош како ти воља, стани иза ње1а, испред њеш, 
6 њ ему  се ради ... зовни п њега, не да нп њему.

Када је у питању ном. ове замјенице, а тако је и са ном. замјеницаја , 
тп, мп, вп, акценат се на проклитику (сада везник) преноси у новошто- 
кавском духу: нп бн, п бн, п ја  п тп, п мп, нп вп, нп м п . 12 13

Од краћих форми акузатива замјенице трећег лица он у приједло- 
шким везама јавља се искључиво контаминирано њ т ,13 и увијек је акце- 
нат дуги узлазни када су приједлози једносложни, а када су двосложни 
онда је акценат кратки силазни на првом и дужина на другом слогу (да- 
кле, није забиљежена енклитика њ, па ни приједлошке везе са дугим си- 
лазним акцентом на једносложној проклитици): за њ т , у  њт, пб њт, 
м пм б  њт, преда њт, крбза њт

за њ т  си чуо, дошло пб њт, стани на њт, м пм б њ т  мој синко, про- 
било скрбзи крбза њт, прибила се уза  њт.

У дат. и лок. замјенице бна  подједнако су обичне непроширена фор- 
ма њ бј -  нбси њбј, подај п њбј, чули б њбј, и форма проширена партику- 
лом -зи њбјзи, у које се ј  често не изговара па гласи њбзи: пб њ бјзи  по- 
слб, има у  њ бјзи  три кила, да се тб њбзи, пб њбзи  је лако, а ваља нагла- 
сити да је у проширеном дативском облику редовно биљежен дуги сила- 
зни акценат њбјзи: ај њбјзи, подај њбјзи, џабе ти њ бзи  говориш.14

3. Замјеницем п , вп, бни, бне, бна  у ген.-ак. имају акценатске лико- 
ве са дугим силазним акцентом: нас/наске, вас/васке, њ п/њ пје

има нас  доста, вамо наске знаду, њп су се ббјали, било чудо њпје, тб 
вас  боли, нас  зову Јовићи, њп (зову) Стојановићи.

Акценат се на проклитику преноси у виду краткоузлазног: за вас  се 
чуло, пб нас  ниси морб дблазити, у  н а с ке је  вакб, у  њ пје  тамо стали дви 
године, п вас  је дбста било.

У дат.-инстр.-лок. пл. 1. и 2. лица акценат је краткосилазни, а као 
наглашени облик најчешће се употребљава стари облик инструментала 
нами, вам и  (поред нама, вама), а када се акценат преноси на проклити- 
ку, онда је то у новоштокавском духу:

за нам и  се надовезб, пред нами  ко прело, доће краве за вами, нака- 
лб се ићи за  нами ... стали воде м еђу нама, шта е тб м еђу вами  било.15

12 Уп. Ник. ГСП, 42.
13 Уп. Марет. Гр., 192.
14 Исти акценат биљеже и М. Дешић у западној Босни (Деш. ЗБИГ, 243) и М. Дра- 

гичевић у Лици (Драг. ЛГ, 148), а о ареалу јављања лика са дугим узлазним акцентом у 
ијекавским говорима в. Ник. ГСП, 135. У говору сусједних икаваца биљежено је акце- 
натско двојство њојзи/њбјзи (Рам. ЛД, 372; в. и изоглосу у икавским говорима).

15 Примјере старог преношења спорадично је биљежио М. Дешић у сусједним го- 
ворима у западној Босни (Деш. ЗБИГ, 243), а М. Николић констатује да је старо прено-
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Ново преношење је и са замј. 3. лица: зна се пб њима, међу њима 
било смрада, не било пара прп њгша, пред њима вазда бтава.

4. И овдје је веома честа употреба краћих, енклитичких форми лич- 
них замјеница,16 а та учесталост могла би бити један од разлога да је 
обично да се у приједлошким конструкцијама енклитички понашају и 
пуни замјенички облици њу, нас, вас, њи: пб њу, у  њу, за њу, у  нас, пб 
вас, за нас, на њи, пбда њу, мпмб њи, преда вас, међу нас

ђавли дбшли пб њу, гледа у  нас, би за нас главу да, мети пбда њу 
сламе, трке мпмб њи, дбшли воде међу нас.]1

5. Именичке замјенице кб и шта / штб су са кратким силазним ак- 
центом кб иде, кб ће знати, шта радиш, шта си узб, штб си дбшб, штб 
нећеш, штб сте се напили.

Форма шта употребљава се у упитном значењу, а ш то  у значењу 
упитног прилога зашто („због чега“), а овдје диференцијацију истиче- 
мо због тога што шта (у упитном значењу), а тако и ко, могу доћи и под 
дугим силазним акцентом у додиру са енклитиком (ј)е:

шта е, штб си зинб, шта е било, кб е сада, кб е тб мени дбшб, шта 
е болан теби, кб е могб знати, шта е тбга било.

У вези са енклитикама су и акценатски ликови са краткоузлазним 
акцентом: штб ће ти тб, штб ћеш кбд ње, штб ће бни ту, штб ће ти ви- 
ле, шта ће кбт куће, шта ћеш у селу.18

Иако је обично да се употребљавају форме са пуним наставком -т 
ген.-ак. замјенице ко и ген. замјенице шта/што кбт, чет, када се акце- 
нат на проклитику не преноси за кбт, кот кбт, иш чет ... за кбш је, иш 
чеш се пије, могу се чути и форме без вокала а у наставку, када се нагла- 
сак помјера у  чем ћеш, има ли у  ког, б чем ти тб.

Умјесто форме генитива чет може доћи и шта, па се акценат на 
проклитику преноси б шта нећу, б шта е сам ђавб зна.

И овдје је старо преношење у за што, пб што:]9 за што ћеш тб, пб 
што си прбдб.

6. Општа замјеница свако гласи свак:20 свак зна, свак ће ти рећи...
У осталих именичких замјеница сложених са -ко и -ш т а  стање ак-

цената не разликује се битно од онога што налазимо у књижевном изго- 
вору: неко, нешто / нешта, нпко, нпшта, пко, пшта, свашта, алије ђе- 
ко, ђешта.

шење по правилу у случајевима када је проклитика двосложна, док је у везама са једно- 
сложним проклитикама преношење ново (Ник. ГСП, 44).

16 „Енклитички облици личних заменица чешћи су од акценатских" (Стев. ССХЈ I, 
304). Уп. и Деш. ЗБИГ, 244; Ник. ГСП, 45, в. и тамо наведену литературу.

17 Није забиљежена оваква веза са ак. њеГа; уп. Ник. ГСП, 45.
18 Уп. Стан. УА, 142.
19 Уп. Реш. Ве1., 207
20 Ова замјеница увијек се јавља без крајњег о.
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Неријетко су замјенице нпко и нпшта растављене приједлогом21 (ко- 
ји може бити поновљен), али акценат остаје на своме мјесту нп с кпм, нп 
са кпм, нп за кГш, нп у  шта, нп око шта ... не петља се нп у  шта, нп с 
кпм се нисам прорјечила, не жали нп за кпм, с нп с кпм се не маре.

Тако је и: прича с не с кпм, овб нп ш чпм не удара, подбочи не ш 
чпм, дава сва ш чпм свбм дјетету, говори ли с п с  кпм, море ли се п ш чпм 
избити.

Са узлазним акцентом су замјенице сложене од ко и шта /  што са 
рјечцом 1од: коГоћ, штдЈоћ /  итспоћ, купи штдЈоћ дјеци, бће ли кд1оћ 
наићи.

7. Основна констатација која произлази из овога прегледа јесте да 
овај говор потврђује широку распрострањеност акценатских ликова са 
краткосилазним акцентом у облицима генитива и акузатива једнине лич- 
них замјеница 1. и 2. лица мене, тебе, као и то да су са таквим акцентом 
и датив и локатив мени, теби. Уопштавање тога акцента у овим облици- 
ма настало је под утицајем стања у множини22 нами / нама, вами / вама. 
Такав став о поријеклу тих акценатских ликова подупире и ново прено- 
шење на проклитику за мене, пд тебе.

Са овим се поклапа и стање акцента повратне замјенице себе, на се- 
бе, себи, пд себи као и замјенице 3. л. њепа, за њет, њему, д њему.

Поуздани подаци које ће донијети најављени дијалектолошки атла- 
си омогућиће прецизније утврђивање појединих изоглоса, па и ове, а са- 
да се може устврдити да овакво наглашавање карактерише велики дио 
западније новоштокавшгине, у шта се уклапа, уз извјесне локалне спе- 
цифичности, и стање акценага осталих именичких замјеница.
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Никола Рамич

УДАРЕНИЕ МЕСТОИМЕНИИ-СУ1ДЕСТВИТЕЈ1БНБ1Х 
В ГОВОРЕ ДЕРЕВНИ БОГДАШИ

Р е з 10 м е

В настолшеи рабоге автор стараетсв представитв состовние ударении ме- 
стоимении-сушествителвних в говоре деревни Богдаши, принадлежашеи груп- 
пе шжних западнобосниискнх говоров восточногерцеговинского диалекта. 
Обшав картина ударешш указмвает на вклшченноств в акцентуациш восточно- 
герцеговинского типа, а также на то, что здесв с гочки зренил ударении ото- 
ждествленм родителвнви! падежи ед. ч. и дателвнвш-предложнБш ед. ч. место- 
имении 1 и 2 лица и возвратного местоименив себе. Такал отождествленноств 
ударении в направлении краткого нисходашего обвлснлетсл влилнием состол- 
нил ударении во множественном числе; при зтом надо также учеств способ пе- 
реноса ударенил на проклптику.


