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СЛОБОДАН РЕМЕТИЋ (Београд)

О Ш ЕСТО ЧЛАНО М  ПРОЗОДИЈСКОМ  СИСТЕМ У 
У ГОВОРУ КЛАДЊ А И ОКОЛИНЕ

Ранијем обавештењу да говор села Плаховића код Кладња има екав- 
ско-јекавску замену јата и да чува метатонијски акут аутор додаје информацију 
да се исте особине срећу и у говору неких кладањских махала. Исто тако, у гово- 
ру Кладња и Плаховића још није истрвена опозиција између двају старих крат- 
ких акцената (примери типа око : шума), што је довело до формирања шесточла- 
ног прозодијског система.

Кључнеречи: источнобосански дијалекат, кратки акценат, акут.

1. Пре две деценије, на једанаестом Научном састанку слависта у 
Вукове дане, скренута је пажња на још један, дотад незапажен екав- 
ско-јекавски босански говор. Реч је о говору Плаховића, села надомак 
Кладња, уз овлашне опсервације и о приликама у самој кладањској ва- 
рошици (Реметић 1982). Амбициозно замишљена истраживања аутора 
ових редова налагала су опсежнија теренска испитивања кладањског 
подручја. По кладањским махалама и на Плаховићима снимљено је пе- 
десетак сати везаног, живога говора и попуњени добро познати упит- 
ници из области фонетске и морфолошке проблематике штокавског на- 
речја. Попуњен је  већ раније и Упитник за Српскохрватски дијалекто- 
лошки атлас. Временом се приступило преслушавању снимљених 
магнетофонских трака и исписивању прикупљених података. Немили 
догађаји у којима су суседи из Кладња, по други пут у овоме веку, саже- 
гли ауторов завичај, у најбољем случају су одложили амбициозно за- 
снован и започет монографски опис говора кладањских муслимана. 
Хиљаде исписаних фиша и десетине страница искуцаних дијалектоло- 
шких текстова дочекаће, надајмо се, своје дане, а у овој прилици ћемо 
се задовољити корекцијом, проширењем пре двадесет година изнетих 
информација, те освртом на један важан прозодијски проблем, на пита- 
ње које је у неким досадашњим радовима чешће дотицано имплицитно, 
а само покадшто — експлицитно. На бар оволики корак и труд обавезу- 
је досадашњи увид у богату, по много чему до данас на штокавском те-
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рену незабележену језичку грађу. Пре осврта на за ову прилику одабра- 
на питања, са осећањем истинскога дуга и захвалности напомињем да 
сам цео посао око преслушавања, исписивања прикупљених података, 
као и концепцију обраде сабране грађе обављао у тесној, сталној сарад- 
њи са својим великим учитељем и пријатељем академиком Павлом 
Ивићем. У више наврата, понекад и по више сати, и не увек сами1, пре- 
слушавали смо снимљене траке, нарочито нека спорна, у ствари најин- 
тересантнија места, због којих је и пријављено ово саопштење, и о који- 
ма ће више речи бити касније.

2. У реферату поднетом пре две деценије указано је на екавски ре- 
флекс дугог јата и на живу употребу метатонијског акута у Плаховићи- 
ма, уз напомену да је  екавизам тога типа редак у говору аутохтоних но- 
силаца кладањског говора. Каснија истраживања показала су да и кла- 
дањски говор, по свему судећи лева обала Дрињаче (махале Сермаћ и 
Дуга махала, део вароши који је ближи Плаховићима и селу Бушеву) у 
основи има е као рефлекс дугог јата. Потврде:

лук белп, убели-се, убеле, никад не избледп, не избледп1 2 3, поделе, 
мртво дете, лепа, лепа жено, лепа жено, леит  окб-куће, лећп, лећит, 
лехе2, леху, измеша, мешала, помешамо, помешано, мешат, измеша, 
млеко, млека, помреше, изнет, донет, дбнела, бднела, несмо имали 
фрижидера, несмо-хин имали, несте јбш направили, из Реке, свећа, за- 
палла свећу, *ајмо на село, на селу, пб-петеро сена, бни се покбће 
от-смеха, секу, да осеку, осеку, посеће-се, увек, умрет, цвет, цвећа, це- 
дпш, цедп-се, исцеде, исцедп, исцедп-се, бно се нацедп, оцеди, оцедп-се 
воде, исцедп-се, процедпш, да-хпи-процедпш, црепе, тб-се исцепт, да 
поцепт итд. У Кладњу се говори и: рет, такб буде мер, мерђије.

Разуме се да су и у двема наведеним махалама сасвим уобичајени 
и двосложни рефлекси јата типа бпјел, лијепо, смијешно, црпјеп, залпје- 
пп (изалијепп), процпједи (и прбциједп) и сл. Екавизам код дугогајата 
свакако је аутохтона особина кладањских муслимана, док је тамошњи 
ијекавизам секундарна појава, последица утицаја суседних муслиман- 
ских (тухољски крај, села према Тузли) и православних насеља, у који- 
ма живе искључиво носиоци херцеговачко-крајишког дијалекта. Му- 
слимански говори кладањског подручја, иако међусобно различити, 
припадају источнобосанском дијалекатском типу, с тим што су лишени 
типичног шћакавизма, а један део и — класичног ијекавизма (о томе в. и 
Реметић 1982, 186).

1 Преслушавањем дијалекатских снимака задужили су ме проф. др Драгољуб 
Петровић, проф. др Мато Пижурица, мр Гордана Драгин и мр Жарко Бошњаковић.

2 Тачка испод графије означава релативну затвореност вокала.
3 Графијом х означавам безвучни фарингални изговор фонеме /х/.
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3. У записаној и на магнетофонске траке снимљеној и досад пре- 
слушаној грађи нашло се изобиље потврда метатонијског акута. Њего- 
ва дистрибуција је, као и у говору Плаховића и Бушева, у принципу 
слободна, уз напомену да се он овде нешто ређе чује у финалном слогу 
вишесложних речи и у једносложницама. Потврде:

чај се варп, дрббови се сваре, ја-се-вратпм, е-се-врате, 
док-се-врате, впће, врпсне, гуле, дође, дође до руке, дбђеш, дбђеш, 
кат-се-жеђа, зађу, да зађе, кажем, каже-хин, кажу, купе, куппмо, сла- 
же, слажеш, слажу, лећп, меша, мешаш, мешај, мбрам, мбра, мбраш, 
мбрамо, мрсп, нађе, нејма, нбса-се, нбсамо, палп-се, палпмо, пеглаш, 
ппта, пптамо, ппшем, ппшете, плаћаш, плаћамо, прпћам, прпћате, 
прбђеш, да-прбђу, вјетар пуше, радп, радпмо, да радпте, рпћу, рпће и 
беуће, србзаш, рућа, рућамо, сушп, сушп-се, суше-се, скпдаш, ббућа се 
скпда, тражпш, тражп-се, трља, трљамо, трљај, хбдам, хбдаш, хб- 
дамо, хбдај, хбда и слаже, хране, цедпш, цедпмо, ћувам, ћува, ћува-се 
то, ћувај, шпша, шпшај итд.; драгп Ббже, црнп пришт, старп људи, 
старп жена, старе куће4, от седме гбдине, права бблест, а правб је ма- 
сло кат-се-истопи, маснп сир, беле-се набављају кбзе, жуте, беле и цр- 
не итд.;

окда-се-пребацп, да пребацп, кат-се-мробудпм, уваља-се, изваља, 
навалп, завалп-се, завежу, навпја-се, ла-се-навпја, повпјај, превпјај, 
развпјај, савпјај, завлаће-се, навлаће,увлаћпмо, довукд иувуко у клани- 
цу (шталу), поврате-се, онда-сс-превратп, бна се изврне, уврнеш, огу- 
лп-се, огуле-се, а бни разгуле бјежат, да се удајем, поделпш и-себи, по- 
дрља, надрља, пбси и подрљај, изпђе, да се израћп, бни се покбће 
от-смеха, не оскудева, самари се налажу, пролеће снег, неко се излећп, 
пољутпм-се, д,&-г&-наљутп, замастпм, замастпш, помастпмо, јбпет 
померп (помири), па-се-помере, помере-се, замесп-се-то, замеспмо, из- 
мешаш, измеша-се, умутпш, умутпмо, заппше, брашно запрппмо, 
да-сс-нарадп, испеглаш, запалп, поскпдај, осушпм, осушпш, осушп-се, 
неко се прије осушп, ту се шљиве осуше, да се не расушп, потегне,рас- 
тегну, истрљај, потурамо, растурај, протура-се, све претражпш, 
прехлађпвано, исцедп-се, исцедп, процедпш, исћепа-се, саћувај, прићу- 
вај, ошпшај итд.; свс мушкпње, комјење, с комјења итд.;

охладп-се, сједп-се, више путЈенбћ је падо снег, у-неки суд, и бни 
су вам, па кат су нас пбћерали.

Паралелно, може се рећи и чешће, долазе потврде изједначавања 
акута са циркумфлексом:

4 За обележавање тога посебног, трећег кратког акцента у говору Бошњака 
Кладња и Плаховића узет је знак ' ,  мада је професор Ивић предлагао и знаке и
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убаце, завеже, па се они заврате от-смеха, увратпм-се, увра- 
тп-се, превукд, одвукд, загрну, згрну, огуле, дбђу, ддђе, надође, зађе, 
изпђем, изпђе, да се измпрп, да се модпра, размутп-св, запалп, ндса-се, 
испегланије пантола, упрегну, поредаш, поредај-хин, прпћам, прпћај, 
насадпш, поскпда, укаже-се, да ми покаже, растресај, умрет, изхлу- 
паш, хддам, хдда, охладе-се, охладп-се, да се охладе, разхладе, саћува, 
заошпљп-се, камењем, комјење, угљење остане итд.

4. У последице живога контакта са суседима Србима, носиоцима 
источнохерцеговачког (по новом Ивићевом предлогу — херцего- 
вачко-крајишког) дијалекта спадају и у говору старијих Кладњака 
(или: Кладњана, чешће: Клањана) ликови типаурадп, насадп, дткупп, 
засладп, зарадп. Генетски, хијерархијски однос трију наведених мо- 
гућности савршено је јасан. Акут је аутохтона, старија особина, док ње- 
гово једначење са циркумфлексом може бити плод унутрашње еволу- 
ције, потпомогнуте околним муслиманским говорима у којима су се 
ова два акцента изједначила, с тим да се новодобијени циркумфлекс 
углавном не преноси (в. нпр.: Халиловић 1990,299-301). Када је о аку- 
ту реч, посебно је интересантна његова вредност на вокалном р, одно- 
сно резултат његовог скраћивања на томе месту. Новоштокавски лик 
завршп (3. л. једнине презента) у говору кладањских и плаховићких му- 
слимана бележен је, слушан и сниман у пет варијанти: завршп, завршп, 
завршп, завршп, завршп. Резултат краћења акута реализује се као крат- 
коузлазни или сличан акценат. Кажем сличан, и то не случајно, и овде 
почиње главни проблем, стижемо до питања због којега је и пријављен 
овај реферат под оваквим насловом. 0  чему се ради?

5. „У простору између Криваје и Босне и у сливу Фојнице срећу се 
понегде генетички нејасни примери са '  место "  на првом слогу (шума, 
слушаи\ Ивић 1988, 73). Наведена Ивићева реченица проистекла је из 
чињенице да су истраживачи на наведеном делу источнобосанског 
(ијекавскошћакавског) дијалекта дотад (што ће чинити и касније) често 
бележили овакве случајеве, обично се не упуштајући у питање њиховог 
порекла (в. нпр.: Брозовић Фојница, 138: жпла, кућа, брата, нпшта; 
144: кућа, у кућу, жпла, жпле; 151: брата; Брозовић 1966: 191; Реше- 
тар 1900,27: дбје, нпшта, братја, брата, сунце; Шурмин 1895,190: не- 
кп, некаки, некојп, нпкада; 193: кут ’а; 194: гдспоскп, нетјак; 195: јети- 
на (љетина); 209: великп, највеће; Ваљевац 1983, 301. Уп. и Реметић 
1981, 429: шума, куч’а, тамо, слуша, старица, с рпбдм итд.). Језичка 
грађа прикупљена у говору Кладња и Плаховића, по свему судећи, ну- 
ди објашњење ове интересантне појаве. Пре преласка на сам проблем 
подсећам на чињеницу да су се у току историјског развоја прозодијског 
система код Срба и Хрвата два стара кратка акцента свела на један, на
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вредност коју именујемо краткосилазаним акцентом. Сматра се да се 
„разлика између двају старих кратких акцената није... изгледа, сачува- 
ла нигде“ (Ивић 1988, 16). У кладањском крају ствар ни издалека није 
тако једноставна. Увид у прикупљени језички материјал даје основа за 
тврдњу да према три дуга стоје и три кратка акцента. На првом слогу 
стари кратки узлазни најчешће се не изједначава са кратким силазним. 
Чује се, дакле, узлазна интонација, обично другачија од оне код ново- 
штокавског кратког узлазног. Судећи бар по не увек поузданом слу- 
шном утиску подносиоца овога саопштења, и не само његовом, тај ак- 
ценат се приближава час једном час другом кратком акценту, а најче- 
шће чува и фонетску индивидуалност. Ако су она два друга кратка ак- 
цента означавани као спори и брзи, овај би се могао „крститии равним. 
У сваком случају, у Кладњу и Плаховићима стари кратки узлазни акце- 
нат на првом слогу обично чува узлазност и фонетску индивидуалност. 
Наводим део са трака скинутих потврда, након чега следи осврт на из- 
нету грађу:

Плаховићи: баба, бабу, Бабина стена, бавпм се, бавила се, бацпш, 
бјежи, болесна, брата, браћа, брашно, брашном, баш-ме брига, бри- 
нем, од бркљп, буде, буне (буде), буква, букве, под јенијем буквићем, бу- 
квпћа, буковина, ватра, ватру, с ватром, вадпм, вадпш, видпм, видпш, 
видп, вилли (видели), висп, висе, с вилама, на вилама, да ме водп да се 
женп, вјетар, возпм, возе воду, возпмо воду, не волпм, воле, врелом во- 
дом, врећа, врећу, вуна, вуну, вуне, газе, гинемо, гинула, гледам, гледаш, 
гледала, гледали, гледај, година, от прошле године, годпна, голуб, голу- 
ба, грешка, грешку, грлп, грле-се, дигне, дигну, дигнемо, дима, димом, 
дигни, дигни-се, држи-га, доктор, доктора, доктору, докторима, дру- 
гп, друга, другбга, ј сио-другд, з другијем, дједа, дједу, дједово, дуље, ђу- 
бре, жаба, жабе, жито, здјеле, здробјен, ива, иву, иве траве, јабука, 
јабука, јање, јањету, јашу, јутро, каца, кацу, каце, капу, капбм, дви- 
је-три-кнле, килу, китпмо, китп-се, киша, кишу, ни кише, клада, кладу, 
кљуца, кљуцају, кожа, кожу, коже, коље, кољу, с коњима, кора, кору, 
косп, косе, крава, краву, кравама, кришка, кришку хљеба, крме, крме- 
та, крмади (Нпл), крпу, крпбм, крппмо, крпе, крушка, крушку, крушке, 
крушака, с крушкама, кујрак, кујрака, кујраци, кућа, до куће, бјеште ку- 
ћи, кухат, куха-ми-се, кухај, скухај-ип, кухали, кухале, скухала, легне, 
легну, лези, кућље, кућљета, лиска, лиску, лиске шатиране, литар, 
о-два литра, хлопта, хлопту, мало лука, с луком, љеса, љесу, љесе, 
љепше, љетина, љетину, кравије масло, масла, мањп, мање, меље, ме- 
љемо, мати, маћка, маћку, маћака, метар, меће, метнут, метне, ми- 
слп, мислпмо, мислијб, мислијб, молпм, молпш, моле, момака, наша, 
наше, нашбј, нашијем, ништа, нову кожу, носп, носе, носпмо, њива, у
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јеној њиви, њима, њиха, ораха, ореш, оремо, иадне, иане, иаде, иадосмо, 
иазп, да се иазпмо, да се иазе, паре, да се иарп, хаљине се париле, па- 
тпм-се, пате-се, патило-се, пита, пите, питу, пјевају, пјевали, пјевај- 
те, питај (храни), плакат, плаћем, плаћу, плаћи, плуга, плугом, полло- 
гу (подлогу), пека, пеку, с пекбм, правп, да се праве куће, правили, прави~ 
ла, правијо, преко прага, на прагу, пржпм рибу, пржп, прије, прстом, 
ирсти, ирсте, пуца, пуцају, иуцали, пуцало-се, пушп, пушпм, пушница, 
пушницу, раме, родице, рекне, рекб, р'епица, риба, рибу, рибама, розга, 
розгу, вилама по розгама, рућку, рућке, да се свађа, да се свађају, свађа, 
свађу, са свакијем, прави туљце, реже, режу, резали, срезали, свакп дан, 
свакбјутро, сватови, сватове, синови сијали, сију, сијано, сипа, сипамо, 
сипају, сира, сиром, сирницу, сита, сито (им.), сјеме, сјемена, скројп, 
слама, сламе, сламу, скинеш, слику, слике, слушам, слуша-се, слушб, слу- 
шај, слушају, смрзне, собе, софра, софре, софрп, сохе, соху, срења (сред- 
ња), срењу, ставпм, ставп, ставила, стане, стану, створи, стожер, 
стигнеш, стигнемо, стигли, стоку, страшијо, ступица, ступицу, суза, 
сћијо, тетки, тетку, тиква, тикава, ткала, тога, тргат, топљено, 
треба, трећп дан, трећа, триста, усна, фатат, фата, фатај, ћетерес 
хиљада, хитај, кору хљеба, хођи, хођама, цура, цуру, с цурама, ћарапа, на 
ћаћу, ћекам, ћекајте, ћудп-се, ћудпмо-се, ћујеш, ћују, шкодп, шкодила, 
штала, шталу, штале, штенадп, шума, шуму, шуми, шумар, шуме го- 
леме, штета итд.;

Кладањ: балега, балегу, бацп-се, брашно, брашна, буде, бајрам 
буди, овде буни (буди), буре, видпм, видпш, видп, видила, видпте, ва- 
тру, Видовдан, брез-везе, с везбм, виле, с вилама пбкупиш, вјетар пу- 
ше, вуна, вуну, газп, годину, године, седам годпна, водпм, возп, волпм, 
грабље, грабљама, дигне, дизали, диже, другп, другбј, дуљп дан, ђубре, 
жањемо, жању, жели, са жилама, заова, знала, знали, зовну, за иву, 
иве,јадила-се,јање, Јурјев (Ђурђевдан), кантбм, капци, клања, да кла- 
њаш, књига, књигу, правп кола, коњска кола, кољемо, кољу, с коњима, 
кора, кору, пот корбм, крећпм, крме, ко-крме, крава, краву, кравама, др- 
жи краве, крпа, крпу, крпбм, кукаш, кука-се, купп сено скупп, кућа, кућу, 
у мбјој кући, до куће, само се скуха ћ'ај, скухај,л'азну,легне,легну, од ли- 
ске, лиску, лиске купуса, лука и бибера, лука белог, љеваш, љевамо, ма- 
зала, мажемо, Максим, Максима, масло, масла, маслом, маћка, маћа- 
ка, маћкама, с мјеста, смј'естп-се, машило, метнеш, метни, мећеш, 
мећемо, м'етвица, море (може), мршав, мршавбг, у муки, с мукбм, ни- 
кад, никне, нико, носпм, носе, њива, њиву, ограду, пада, пала, пане, пази~ 
ла, п'азили-се, брицине паре, п'арили, иеку, пекбм, иекб-се, ииту правит, 
пите, плаће, поштујемо, правп, правпмо, правила, папоњци се осеку, 
пијем, пијеш, иржпш, иржп-се, пржила, пратљаћа, пратљаћбм, пук-
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не прије, простру-се, пруже, спружила, пруже, пружићеш, пукне, пу- 
цају, пуцали, пушку, пушкУце, пушница, пушницу, от плуга, раћве, сре- 
же, срежу,рекнем,рекну, рекб, двијерућке,рокће, рокћеш, сето (псе- 
то), Срби, Савић, от свекрве, свађају-се, свађала-се, свашта, сијат, си- 
јало-се, сједу, сирутку, сирутке, сјећаш-се, скаше-се, да скине, скину, 
скинемо, слама, сламу, сложпмо, сложп, сложе, слушам, слушат, 
слушај, снијо, сретне, сретни, соба, собу, ступа, ступу, стеља, двије 
стеље, стане, стожер, твица, твицу, твицама, тр'еба, требало-му, 
трећа, треће, трехни, трухне, трдшак, фалп, фалло, ћебе, хођа, хдђе, 
хдђама, хдће, она црће, цркла, цркоше, цура, цуру, цуре, цурица, ћујем, 
ћућеш, ћула, шина, шкодило, шљева, шљевај страву, шљива, шљиву, 
мехке шљиве, шљиве, штала, шталу, шупа итд. — стотине и хиљаде 
потврда овога типа. У вези са изнетом грађом тесно расположиво време 
дозвољава само неколике кратке опсервације:

а) Сви наведени ликови могу се, углавном ређе, чути и са кратким 
силазним акцентом: брашно, буде, впдп, с вездм, впле, вдзп, гддину, дпг- 
не, ж ањемо,јање, књпга, кдру, кравама, кукамо, кућу, лпску, лука, ље- 
вају, маћка, њпва, пада, ипта, плаће, правп, иукнем, иушку, раћве, сре- 
жу, рекд, свађамо-се, свашта, спрутку, скпне, сламу, слджп, слуша, 
сдбу, стане, твпцу, треба, трухне, цркла, цуре, ћујеш, ћула, шљпва, 
штала итд. У томе детаљу статус бившег кратког узлазног акцента 
подсећа на статус акута у овоме говору.

б) Исто тако, као што се акут фонетски, судећи бар по слушном 
утиску аутора овог саопштења и других дијалектолога који су имали 
прилику да слушају магнетофонске снимке, покадшто изједначује са 
новоштокавским дугим узлазним акцентом, у горе наведеним случаје- 
вима чују се вредности врло блиске кратком узлазном акценту, добије- 
ном новоштокавским преношењем. Да до истирања разлика међу њима 
ипак није дошло, говоре следеће чињенице. Слог иза акцента у приме- 
рима типа врана, шума, кућа, брата, крава, жањемо, није висок као у 
примерима типа вдда, жена, сестра. Никада се не може чути, на при- 
мер, генитив једнине типа шуме, вране, док је готово редовно жене, во- 
де, сестре, а изузетно и жене, воде, дакле са — акутом. Са ликова типа 
шума, кућа, врана, брата, лаж е, жање акценат се на проклитику пре- 
носи редовно као и у најпрогресивнијим штокавским говорима, дакле 
само: у-кућу, у-шуму, на-врану, за-брата, не-лаже, не-жање (тако и: 
пожање и сл.).

6. Мислим да у свему овоме посебну тежину има чињеница да је 
овај кратки акценат узлазне интонације сасвим нормална појава и у јед- 
носложницама. Из грађе снимљене у говору Плаховића наводим: веш 
(рубље), на врх, коњ, крећ, кош, крш, лук, кук, паст (инфинитив), гор,
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дбл, све, сит, спрат, трап, хљеб, а из кладањског говора: веш, дол, 
плех, плуг, ћуп, сир, смрт, сноп. Приметивши ликове овога прозодиј- 
ског типа, приликом накнадног снимања направио сам један мали екс- 
перимент. Крупним штампаним словима исписао сам речи брат, млин, 
дјед, врх, коњ, сви, све, крш, прст и замолио Изету Бушевац, рођену на 
Плаховићима, удату у суседно Бушево, а у то време настањену у тако- 
званим Дрињачама, новом насељу надомак Кладња, идеалнога, најбо- 
љега и најпоузданијега информатора у моме досадашњем теренском 
раду уопште, да их прочита (Изета се описменила на течају после Дру- 
гог светског рата). Изета је три пута све те речи ишчитала углавном са 
— бар за моје уво — кратким акцентом узлазне интонације. Понављам 
да је врло тешко утврдити фонетску разлику између двају акцената уз- 
лазне интонације. Није то лак посао ни код акута и дугог узлазног ак- 
цента, у случајевима дугих слогова, чија је проминентност, као што се 
добро зна, већа.

7. Пуне истине ради, ред је напоменути да досадашње чекање, 
оклевање да се изађе са овим подацима и њиховом оваквом интерпре- 
тацијом није последица искључиво политичких, да не кажем социолин- 
гвистичких разлога. Експлицитном закључивању опонирају ретке по- 
тврде наведене прозодијске вредности и на месту старога кратког сила- 
зног акцента. То су случајеви типа вбду, кбло,рбда. Њихов број је, про- 
центуално гледано, уистину занемарљив, али они, ипак, бар према не- 
савршеном и не увек поузданом слушном утиску истраживача, постоје. 
Њихово објашњење се може тражити у лежернијем говору, у анало- 
шком наслањању на исте речи у другом облику (и са другим акцентом: 
према вбда — вбду и сл.). Можда бар понегде одговорност може преузе- 
ти и реченични ритам, итд., итд.

И поред свих ограда и узмака у служби увек потребне опрезности 
неке чињенице се несумњиво морају респектовати. Пре свега, оваква 
прозодијска слика још нигде није забележена. Статус трећег кратког 
акцента није мање споран него статус полугласника у било ком говору 
призренско-тимочке дијалекатске зоне са којим је аутор ових редова 
био у контакту. А ја  сам од Тимока преко Заплања и Врања стигао до 
Ораховца, Призрена и Сиринићке жупе на обронцима Шаре. Да не го- 
воримо о вокалном л  у неким областима наведене зоне. Јасно је  да, нај- 
блаже речено, опозиција између двају старих кратких акцената на ши- 
рем простору источне и централне Босне дуго није била истрвена. Она 
се, бар у неким деловима источнобосанског дијалекта, иначе више него 
захвалног за детаљнија језичка истраживања, још увек држи. Шесто- 
члани прозодијски систем говора кладањских муслимана улази (ушао 
је) у своју последњу, завршну фазу. Уосталом, зар није у току опште де-
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компоновање народних говора, све из разлога који су нама, дијалекто- 
лозима, болно јасни.

У сваком случају, истраживања која су данас овде само начета би- 
ће, надам се ускоро, са васпостављањем некадашњих амбиција, наста- 
вљена. Надам се и могућности одговарајућих техничких помагала у да- 
љем раду.

ЛИТЕРАТУРА
Брозовић 1966 — ОаИћог Вгогоујс, О ргоМети цекаузкозсакаузкоз (Шоспоћозап- 

$ко§) сИја1ек(а. — Нгуа1бкт сНја1екГо1озк1 гћопик, 2а§гећ, 1966, кпј. 2, 119-208.
Брозовић Фојница — Оаћћог Вго20У1с, Соуог и ЉИт пјеке Гојтсе. Докторска ди- 

сертација у рукопису (недатирано). — Загреб (Архив Филозофског факулте- 
та), стр. XXXV + 220 + ХХХУ1-ХћУИ + дијал. карта.

Ваљевац 1983 — ИаИа Уа1јеуас, Соуог уиосИћ МизИтапа (аксепаI г/опеИка). — Во- 
8апзкоћегсе§оуаск1 сИја1ек1о1оШ гћогтк, Загајеуо, 1983, кпј. IV, 283-354.

Ивић 1988 — Магесја. У изватку из II издања Енциклопедије Југославије: Ргоћ бг 
Оаћћог ВГ020У1С, РгоГ. <3г Рау1е 1у1с, Јеггк згрвкоћгуаСвкУћгуаСвкозгрвкГ, ћп>а1- 
зИ Ш згрзИ. 2а§гећ (Ји§об1ауеп8к1 1екб1ко§гаГзк1 гауоћ „М1гоб1ау КНега"), 
1988, 54-80.

Реметић 1981 — 31оћос1ап К.етећс, Ууака. — Ропо1озк1 ор181 бгрбкоћгуа1бк1ћ/ћгуа1бко- 
бгрзНћ, б1оуепаскШ 1 такећопбкјћ §оуога оћићуасеп1ћ Орз1ез1оуепзк1т ћп§У1- 
бћскт аћазот, Загајеуо (Розећпа јгћапја А1Ч1ЈВШ, кпј. ЈЛГ ОћјеЏепје ћги- 
бНешћ паика, кпј. 9), 1981, стр. VIII (непаг) + 828 + карта.

Реметић 1982 — Мр Слободан Реметић, О још једном незапаженом екавско-јекав- 
ском босанском говору. — Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 
(Међународни славистички центар СР Србије), Реферати и саопштења, 1982, 
књ. 11/2, 181-186.

Решетар 1900 — МИап Кезе1аг, Гће зегћокгоаИзсће ВеГопип§ зпЈчгезШсћег МипЈаПеп. 
— \\ћеп (Кајзегћсће АкаИегше <3ег \У1ззепзсћаГ1еп. 8сћг1Г1еп Иег Ва1капкотт1з- 
810П. 1лп§шзћзсће Аћ1еНип§ I), 1900, 4° 222 ступца.

Халиловић 1990 — ЗепаШН НаШоуш, Соуог МизИтапа ТићоЏа (окоИпа КЈаппја). — 
Возапбкоћегсе§оуаск1 сћја1ек1о1озк1 гћогп1к, Загајеуо, 1990, кпј. VI, 249-358.

Шурмин 1895 — Виго бигтјп, Озоћте Јапате§а загајеузко§ §оуога. — КаН ЈА21Ј, 
2а§гећ, 1895, кпј. СХХ1, 186-209.



660 Слободан Реметић

Слободан Реметич (Белград)

О ШЕСТИЧЛЕННОИ ПРОСОДИЧЕСКОИ СИСТЕМЕ В ГОВОРЕ ГОРОДКА 
КЛАДАНБ (ВОСТОЧНАЛ БОСНИЛ) И ОКРУЖЕНИЛ

РезЈОме

Уже известному факту, что говор деревни Плаховичи, расположеннои 
недалеко от городка Кладанв в восточнои Боснии, характеризует зкавско-ие- 
кавскал замена гласного лтб (бело : бјелица\ млеко : мљећна) и сохранение ме- 
татонического акута (прпћа, гулп), автор настолвдеи статви прибавллет ин- 
формацивд, что те же особенности встречавдтсл и в говоре иекотормх кладанв- 
ских махал, т.е. окраиннБ1х кварталов (донела, умрет; пптамо,меша).

ДополнителБНБВД исследованил показали, что в говоре Кладанл и Пла- 
ховичеи не утратиласв оппозицил между двумн старвши краткими ударе- 
нилми (примерБ1 типа око : врана) и что на зтои территории трем долгим про- 
тивопоставллвдтсл три кратких ударенил. Дело в том, что там старввд краткие 
восходлвдие ударенил на первом слоге не уподобллвдтсл кратким нисходлвдим 
ударенилм — они все евде сохраннвдт восходлвдувд интонацивд и фонологиче- 
скувд индивидуалБностБ. В Плаховичах и в Кладане, короче говорл, домини- 
рувдт примерБ1 типа: браћа, вјетар, краваЈање, слама, шљпва, шума, пјевају, 
пушп, слушај и т.д. Заударнаш слог в приведеиБ1х случаах не отличаетсл вбвдо- 
тои звука, как зто бкшает в примерах типа вдда, жена. Не встречаетсл также 
родителвнБ1и единственного числа типа шуме, вране, однако в том же говоре 
почти регуллрнБ1 формБ1 жене, воде, исклвдчителБно редко и жене, воде, сле- 
дователБно — с акутом. С словоформ типа шума, кућа, врана, лаже, жање 
ударение регуллрно переходит на проклитику, как зто бвгвает в самвгх про- 
грессивнБгх штокавских говорах, следователвно, имеем толбко: у-кућу, у-шу- 
му, за-брата, не-лаже, не-жање и т.п. Старое краткое ударение с вос- 
ходлвдеи интонациеи совсем онбвдно и в односложнбгх словах: кдњ, кдш, лук, 
сир, сноп, гор (наречие), дол (наречие) и т.п. Болвшое количество примеров с 
таким акцентированием придает говору боснлков (мусулвман) Кладанл и со- 
седнеи деревни Плаховичи статус идиома с шестичленнои просодическои си- 
стемои.


