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ЕГОН ФЕКЕТЕ

(Београд)

НЕКЕ ПОЈАВЕ СИСТЕМ(АТ)СКОГ НАРУШАВАЊА
АКЦЕНАТСКЕ НОРМЕ

Да је систем наше акцентуације, поготово његова нормативна
страна, једна од најкомплекснијих, а тиме и најосетљивијих страна је
зичке реализације не треба доказивати. Основна је дилема у говорној
пракси, а потом и у нормативистичкој кодификацији — како се поста
вити у односу на оно што је темељни постулат система и онога што од
тог система у пракси одудара. Другим речима, у којој мери је однос
ових двају параметара у подношљивој коегзистенцији, а у којој мери
се овај однос може сматрати угрожавањем или чак деформисањем
онога што се зове основа Вуковог-Даничићевог акценатског система.
А да је овај систем захваћен извесним нарушавањима, већ је
указивано у стручној литератури“, мада, рекли бисмо, не увек темељ
но, а ни увек довољно обухватно и комплетнио. На појаву ове врсте

гледа се и у литератури, а и у језичкој пракси, као на нерегуларна од
ступања од правила, таква која, међутим, не нарушавају принципску

постојаност и регуларност система, мада су извесна одступања од
норме у неким случајевима све заступљенија“.
Задатак овога рада није — то желим посебно да нагласим — да
прескриптивно сугерише разрешење проблема, већ да: (1) укаже на
она прозодијска одступања која се испољавају као општија појава, а
запажају се у говору јавних личности, образованог света (посебно
спикера, глумаца, предавача и др.), дакле оних представника наше
културне јавности за које можемо рећи да су аутентични носиоци
српског модерног стандардног језика, (2) да понуди потпунији (не и
комплетан) преглед таквих одступања и (3) разврставајући их у кате
1. Исп. нпр. Маrković S., Akcenatska kolebanja i odstupanja od norme, 23–32.
2 О основним особеностима класичног прозодијског система, а посебно о не
ким изразитијим одступањима од њега помиње и Петровић, Фонетика, 88-98.

Јужнословенски филолог LVI (2000)

1298

горије покуша да изнађе елементе евентуалног систем (ат)ског одуда
рања од норме. А и то само у вези са акцентима силазне интонације

који се у говорној пракси реализују ван првог слога, што је у директ
ној опреци са основним стандардом новоштокавске акцентуације“.
Грађу за овај рад скупљали смо у једном дужем периоду (у по

следњих неколико година) бележећи акценатске појаве у оних говор
ника којима је јавна говорна реч у спрези с њиховом професијом, та
квих као што су спикери и новинари на радију и телевизији, затим,
драмски уметници, књижевници, научници (међу којима и наши лин
гвисти), интелектуалци и други, дакле сви они за које се може рећи
да су представници урбаног језичког израза и који по савременим
лингвистичким критеријумима репрезентују и творе савремени изра
жајни стандард или, како то вели М. Ивић, чине „просечну лингви
стичку стварност“.
Стручна литература на овај акценатски проблем указује као на
појаву која (а) у позајмљеницама (типа командант и сл.) происходи
преузимањем страног (изворног) акцента или се под утицајем тог ак
ценатског типа шири или се (б) у морфолошких сложеница домаћег и
страног порекла (типа пољопривреда, Аустроугарска) задржава сила
зни акценат на речи у другом делу сложенице (непренесени акценат),
па иако се зна да су речи са таквом акцентуацијом „у широкој
употреби“ (М. Стевановић“), нормативна опредељења нису система
тичније мењана, те се (в) тако акцентовани изговор речи сматра не

само одступањем од норме, већ, по некима, и недозвољеним наруша
вањем стандардне ортоепије“.
Има се, међутим, утисак да наша акценатска нормативистика и
није била подробније заокупљена питањем о распрострањености ово
ве појаве у нашој савременој језичкој пракси.
* Мисли се на правило по којем се силазни акценат може налазити само на
првом слогу двосложних и вишесложних речи, што значи да је изговор речи са сила
зним акцентом, дугим или кратким, ван иницијалног слога — у директној колизији са
основним принципима наше прозодије.

4. Ивић М., О језику, стр. 108. Важан је и овај њен став: „Језик културе искљу
чује дијалекат ... а укључује све оно што је средство културног општења“ (исто, 107).
5 Стев. М., О акценту, стр. 76-77.
6. Исп. Стев. М., О акценту: „Таквим стихијама ... ми се морамо одлучно
одупрети“ јер „таквим је стихијама угрожена пре свега сама основа система акцента“
(стр. 77); исп и: Стев. М., Савремени језик, стр. 158—161 и Пецо А., Основи, стр.
78-79.
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Покушаћемо, отуда, да на материјалу језика свакидашњице ис
питамо и класификујемо ову појаву, те поближе утврдимо интензитет
одступања од важећег прозодијског стандарда.
Прегледности ради, а и ради утврђивања евентуалне категориј
ске утемељености појаве о којој је реч, материјал смо, где је он то до
звољавао, разврстали у групе с обзиром на то да су дати акценти по
правилу (1) условљени, нарочито код речи страног порекла, завр
шним формантом речи или суфиксом, (2) да су дати акценти у оквиру
истог форманта увек на истом слогу и (3) да је дистрибуција датих
акцената зависна и од броја слогова речи.

П. РЕЧИ СА КРАТКОСИЛАЗНИМ АКЦЕНТОМ
П. А. ДОМАЋЕЛОДОМАЋЕНЕ РЕЧИ7
I. A.1.а. ИМЕНИЦЕ СА N АКЦЕНТОМ

Вировитица, бузерант медаља, зајебант (киња), фолирант,

парадајз“, предузетник“, предузетница, предузетништво, преду
зетност“, преварант (киња), фолирант (киња), страхота (емфа
тично), и др.
Ван номиналне позиције, "" се чује и у неким падежним облици
ма, поготову у генитиву множине именица на -ствоl-штво типа

(не)пријатељство, министарство“, махом код четворосложних (ре
7 Нисмо при класификацији примера строго водили рачуна о томе да ли је
која реч пореклом страна или домаћа, поготово онда када тај податак нема утицаја на
акценатску типологију.

* Алтернативна је варијанта у на истом слогу (медаља, парадајз), такође
функционише мада се ређе чује, што, међутим, сведочи о јењавању дистинктивне
опозиције наша два кратка акцента (појави која се запажа и у другим приликама).
* У навођењу примера изостављамо обележавање постакценатске дужине,
желећи да пажњу концентришемо на сам акценат.
10. Матичин речник бележи лексему предузетник с тим акцентом, а двојако:
предузетност и предузетност. Лексему предузетништво, данас честу у употреби,
речник не бележи. Ми бисмо указали и на облик предузетник (забележено и у Правопи
су) као и предузетништво с извесном дистинкцијом у значењу: предузетник = предузи
мач, а предузетник или предузетник (па и предузетништво) = оно што је у вези с ка
квим (приватним) предузећем или службом (исп. увођење предузетништва, привредно
предузетништво, Министарство за приватно предузетништво у Влади РС).
11 Не постоји усаглашеност (нпр. у речницима) о акценту ове именице, у јед
ним изворима (у РСА, РМС и Моск.) акценат је “ (министарство), а у другима (код
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ђе тросложних) именица са "Л" на пенултими и непостојаним а у ген.
МН., као:
— \\

богатсво : богатстава, непријатељство : (не)пријатељстава,
министарство : министарстава, неспокојстава, руковддстава,
(не)задовољстава, пророчанстава, домаћинстава, уморстава,

упутстава, лукавстава, дивљаштава итд.“
I.A.1. b. ПРИДЕВИЛПРИЛОЗИ“ РЕЧЦЕ И УЗВИЦИ СА “ АКЦЕНТОМ
"WW

-

аха, ау, (из)ванредан 14 , (не)вероватан, изузетан (изузетно
квалитетна градња), боговетан (цео боговетни дан), целокупан
(целокупна процедура) 15, дакако, докад, донекле, засад, заувек, ију,
истоветан, једва, мијау, насред, одднда, одсад, откад, понекад, по

сред, превасходно, сасвим, таман (таман посла)“, удпште 7 и сл.
I.A.2. СЛОЖЕНИЦЕ СА N АКЦЕНТОМ.“
Знатно је већа фреквенција краткосилазног акцента у категорији
сложеница. За њих је карактеристично да се “ системски задржава

изван првог слога кад су задовољена два параметра: (1) да и први и

други део сложенице имају најмање по два слога и (2) да је “ на
основној речи (на другом делу) саставнице. Такву ситуацију сведоче:
Кла, и Мат.) je ' (министарство). Биће да су оба оправдана, али, у овом случају, не
дезавуишу силазни акценат у ген. множине.

12. У неким од ових случајева, међутим, регуларни краткоузлазни акценат се

ипак не мења, у неких тросложних им. се алтернација овога типа и не огледа, исп.
нпр. надлештава.

13 Подразумевају се и прилози ако имају морфолошки лик подударан с ликом
средњег рода придева, као: невероватан/невероватно и сл.
14. Облике женског и средњег рода придева не означавамо посебно јер је у
њих акценат једнак с обликом мушког рода.

15. У загради дајемо понекад синтагматски или др. исказ који смо забележили,
онда када мислимо да ће то пластичније асоцирати дати изговор акцентоване речи.

16 У неким случајевима краткоузлазни акценат опстојава и даље, мада, рекли
бисмо, махом у оних говорника који воде речуна о регуларности акцентуације. С

друге стране, краткосилазни акценат је свакако резултат извесне емоционално-емфа
тичне ноте, као у сасвим, једва, таман и сл.
17. Исп. о овим и другим ванстандардним појавама и у Пецо А., Основи,
82-83.

18 Систем сложеница често је ствар правописне конвенције која није увек ни

на једнак ни увек на најбољи начин регулисана; отуда је и положај акцента на основ
ној речи (на другом делу сложенице) покаткад ствар правописне регулативе, а не
прозодијске девијације.
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I. A. 2. а. СЛОЖЕНЕ ИМЕНИЦЕ СА N АКЦЕНТОМ

Највише их је са разним префиксоидима попут: веле-, пољо-,
назови-, водо-, само-, исто-, велико-, ново-, полу-, мало-, прво- и др.
као: велеиздаја, велеподузетник, велепродаја,19 купопродаја, пољо

привреда, пољопривредник, водопривреда, самоддбрана, самопослу
га, самоуслуга, вероисповест, назови пријатељ29, шеснаестоспра
шница, свакодневица, малолетник, малолетница, малограђанин,
истомишљеник, великомученик, новорођенче, злоупотреба, прво
pдткиња, домордтк(ињ)а, пословоткиња, рачуновоткиња, (у) ме
Лувремену, вероисповест, полумесечник?! и др.22
Многе сложенице домаћег порекла формирају се у спрези са ин
тернационалним префиксоидима, типа: контра-, квази-, ултра-, псе
Јудо-, анти-, микро-, макси-, мини-, екстра-, електро- итд. (поред
тога што се комбинују и са речима страног порекла, исп. о томе при
мере под Н. В. 2), као: контраудар, квазискупштина, псеудосупски,
WW -

* Двосложне речи са краткосилазним акцентом у другом делу сложенице, на
против, преносе акценат ка почетку речи: (1) без промене интонације, као: велесила,

(2) преносе акценат за један слог према почетку речи уз промену интонације, типа
велесила (<веле+сила), велепесма, велепчелар (како је, рецимо, наведено у РСА), што
нам се, међутим, не чини убедљивим, као, уосталом, ни (3) промена силазне у узла
зну интонацију на истом слогу, типа: велеиздаја (РМС на првом месту даје велеизда
ја (ипак!), али и велеиздаја). Преношење краткосилазног акцента тросложних и ви
шесложних речи са другог дела на први део сложенице попут: велетрговина, велеи
здаја, велепродаја, великомученица и сл. (како стоји у РСА) изгледа нам, иако тео

ријски оправдано, још мање аутентично са становишта савремене прозодијске реал
ности. Не мање је уверљив тип са преношењем “ на потоњи слог у виду ", као: веле
подузетник (РСА) ако је основна реч — подузетник.

* Пример је спојенице која би могла бити писана (и изговарана) као две речи,
свака са својим акцентом, РСА, међутим, сходно правилима, врши преношење ак
цента и даје ликове: наздвипријатељ, наздвипросвета, наздвидруг и др., што мисли
мо да оправдава недоумицу у погледу реалног стања ствари, реалном изговору боље

би било: наздвипријатељ, наздвидруг итд. (оба дела са својим акцентом).

** Има појава да се краткосилазни акценат јавља у зависним падежима на
основној речи као резултат акценатске алтернације у основној речи, исп. нпр. тип
време, али (генитив) времена, па отуда краткосилазни акценат и сложеници полувре
мена итд. (исп. Резултат утакмице после другог полувремена није измењен).

* Вук у Рјечнику има и раноранилац и злопоглеђа што, међутим, не изгледа
уверљиво, бар са данашњег становишта — у првој сложеници претеже основни акце
натранилац, а у другој би, према наведеном правилу, акценат морао прећи на прет
ходни слог, у РМС обе сложенице су само са краткоузлазним акцентом на истом ме
сту као код Вука: раноранилац и злопоглеђа, док РСА овај лик ставља у заграду (зло
поглеђа), а примат даје акценатском решењу злдпоглеђа, мада би био оправдан(ији)
изговор злдпоглеђа.
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антисупски, микропроизвод, карабатак, минисукња, екстрадд
бит, електропривреда итд.23
I. A.2.b. СЛОЖЕНИ ПРИДЕВИЛПРИЛОЗИ СА “ АКЦЕНТОМ

очигледан, -едно (ту очигледно нема решења), очевидан, -ид
но?“, надчиглед, својеручан, -чно, благовремен(о), изванредан, -дно,
својевусан,-сно, свеукупно, спасондcно (решење), узастопно?“, те сло
женице са префиксоидним формантом, попут: веле-, једно-, исто-,
своје-, равно-, ново-, полу-, много-, више-, далеко-, брзо-, прво- итд., а
у реализацијама типа: велезначајан“, велепродајни, купопродајни,
истовремен(о), својевремен(о), благовремен(о), једновремен(о), јед
нодушан,-шно, равнодушан,-шно, простодушан,-шно, получасовни,
једночасовни, далекометан, брзометан,-тно, брзопотезни, старо
времен, новостворен(о), новодсНовано (предузеће), једностраначки,
вишестраначки, ускостраначки (интерес), послератни 27, више
струк(о), десетострук(о), целокупан,-тно (становништво), богобд

јазан,28 једнонационални (али двднационални, јер је први део сложе
нице једносложан), многопоштовани?“, самопоуздан, благоро
дан, -дно, разнорддан, -дно, високорддан, првобитан и др.
23 Могуће су и варијанте ових спојеница, такве у којима префиксоиди задржа
вају свој акценат, у ком случају се ради о двоакценатским образовањима, што, само
по себи, такође представља посебност у односу на принцип да речи имају само један
акценат. Пошто такве творевине нису тема којом се бавимо, не наводимо примере у
већем броју. Уосталом, неки се префиксоиди употребљавају и као самосталне лексе
ме (исп. контра, екстра, нпр. Ударио му је контру где је контра — именица и сл.).
24. Ова два случаја овако акцентована налазимо и код Вука у Рј. из 1852. У
РМС нису, међутим, преузети; тамо је: дчевидан/-но и очевидан/-но одн. очигле
дан/-но и дчигледан/-но. И овде не наводимо, сем изузетно, и придевске и прилошке
облике међусобно идентичне са обликом придева средњег рода.
25 С друге стране, у наведеним примерима стандардизован је дублетни облик
са краткоузлазним акцентом на слогу ближе почетку речи: очигледно, благовре
мен(о), спасдносан, узастопно итд.
26 У РСА — велезначајан и сл.

27. Али: предратни, поратни и сл. (са пренесеном акцентуацијом), јер први
Део сЛОЖенице Нема два сЛОГa ИЛИ ВИШе слогoвa.

28. Овако забележено и у Вук Рj.
29. Могло би се рећи да се и у сложеницама типа новоосновани, многопоштова
ни ради само о правописном, дакле формалном сједињавању две компоненте, при чему
је "" на другој компоненти изворно својство те речи, а не сложенице. То би и било тако
ако би се обе компоненте и изговарале (па и писале) одвојено, свака са својим акцен
том (као, рецимо, — много поштовани (господине), веома поштовани и сл.). Међутим,
у нашем случају ипак се ради не само о спојеном писању већ и спојеном изговарању,
што се огледа у јединственом, али непренесеном краткосилазном акценту.
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Овоме се могу прибројити и придеви прилози који су начињени
од именичких типова спојеница наведених у претходној скупини
(под 1.A.2.a.), такви као: пољопривреднички, великомученички, пр
вокласан, четворогласно, горњолужички, аустроугарски, старобу
гарски, малограђански итд.
На основу наведених и других примера може се формулисати ак
ценатско правило за сложенице: ако први део сложенице има бар два,
а други два слога или више слогова, краткосилазни акценаш основне

речи се задржава на њој. шј. остаје на унутрашњем делу сложенице
непренесен (исп. нпр. могуће сложеничке комбинације у спојевима са:
средњо-, старо-, ново-, мало-, велико-, више- исто-, једно- (итд.) +
школски, месечни, прддајни, ратни, страначки, грчки, српски (у кон
кретној реализацији зависно од семантичких параметара).
Ван ових околности "" се преноси сагласно с прозодијском нор
мом, као: дво + прст > двопрст (оба дела једносложна), пето +
прст > петопрст (други део једносложан), при + времено - привре
мено (први део једносложан), про + српски - прдсрпски (први део
једносложан), зло + употреба - злоупотреба и сл.39
Од овога се унеколико изузимају облици суперлатива приде
ва/прилога начињени од компаратива са краткосилазним акцентом
на првом слогу као: најжући, најлакшиЉнајлакше, најтежиЉнајте
же, највишиЉнајвише, најкраћи/најкраће итд.31
I.A.2.c. ОСТАЛЕ СЛОЖЕНИЦЕ СА “ АКЦЕНТОМ

којекуд, којегде, којекако, дабоме, дакако, таман (таман по

сла!), замало, зачас, штавише 32, усред (усред бела дана), насред
(насред улице), наврх (наврх главе), уврх (уврх стола), поврх“ (поврх
30. Ово правило не погађаједнако све сложенице са двoсложним речима у дру
гом делу, па отуда имамо: једноручна (батерија), једносложна (реч) (чује се и једно
сложна, једноручна), вишестру(о), целокупан и др. — са пренесеним акцентом, ређе
са непренесеним акцентом: једноручна, али не и једносложна. У којој пропорцији
стоји оваква дистрибуција у односу на глобалну нисмо утврђивали, али по свој при
лици битно не нарушава формулисано правило.
31. Задржавају се и стандардни дублети са - на првом слогу, особито онда ка
да се желе нагласити извесна експресивно-емфатична нота (као: „Волим те највише
на свету“, „То ми је најтеже од свега“), али иоблици са краткосилазним акцентом
на првом слогу, као: најтеже и сл.
32 PMC и Правопис ту прописују штавише што је, рекли бисмо, данас мање
обично.

33 Кратки силазни акценат на последњем слогу налазимо и код Вука и у од
редница: изврх и извр, поврх и повр, насред и насрид, посред и посрид, усред, кога
год (sv. когод) и когагођ (sv. когођ), којегде, којегди, којегдје и којегђе, којекад, ко
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свега), добројутро (као поздрав), добровече (као поздрав), којеко“,

којигод“, упукос, насупрот и др. у којих је краткосилазни акценат
или само такав (којекако, дабоме, дакако, таман, добројутро, добро
вече), док у других алтернира са акцентом на првом слогу (уврх (сто
ла), насред (пута), насупрот (томе) и др.).
П. В. РЕЧИ СТРАНОГ ПОРЕКЛА36 СА N АКЦЕНТОМ

Појава одступања од правила акцентуације изразитије се испо
љава на материјалу такозваних позајмљеница или речи страног поре
КЛа.

У стручној литератури не једном је указивано на тзв. стране ре
чи и у вези с њима на нарушавање системских прозодијских правила,
а што је углавном квалификовано као дезавуисање нормативног си

стема, недопустиво са становишта језичке теорије и праксе.
Нама, међутим, изгледа да се ту ипак ради о приликама за која
су упозорења и указивања на стандардни кодекс не само готово пре

вазиђена, већ и умногоме узалудна. Уосталом, погледајмо каква је

слика стања ствари у говорној стварности.
С обзиром на то да се у нашем језику налази чак огроман број
речи које воде порекло из других језика (понајвише свакако из латин
ског и грчког, турског, немачког, француског, у новије време из ен
глеског, па и ваневропских језичких средина), може се очекивати и
да је број речи захваћен акценатском појавом о којој је реч, заправо,
веома велики. Стога ћемо се у презентацији материјала служити су
блимираним методом, настојећи да стање ствари прикажемо што
комплетније.
јекако, којекуд, којигод, којагод, којегод (истина, облици м. и ср. р. су са кратким уз
лазним акцентом, што ће бити штампарска омашка), којигођ, којагођ, којегођ, који
годер, којигодир, којигођер. У савременој правописној норми ови облици су ревиди
рани било тако што се пишу раздвојено (нпр. који год) или се прописују с пренесе
ним акцентом и измењеном интонацијом, као: којигод, или — Вукови се облици на
сред, усред у РМС региструју без акцента, док РСА поред основне одреднице такође
без акцента даје у загради „наглашено насред“ док се Вуков акценат и не помиње
(иако се у РСА Вукови акценти увек по правилу помињу), нисмо сигурни коме са
времена пракса даје овде више за право, Вуку или показаним решењима.

34. у Прав. 1960. поред које(т)ко.
35 у Прав. 1960. којигод.
36. Термин „страног порекла“ узимамо сасвим условно, јер није увек лако по
вући границу докле се нека реч осећа страном „(не)домаћом“, а када она, без обзира
на (знано) порекло постаје интегрални део наше лексике с обзиром на стални процес
интелектуализације, професионализације и интернационализације у језику.
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За разлику од позиције I.A.1, речи се у овој групацији реализују
знатно фреквентније и испољавају класификационо јасније, па се на
основу њих могу боље сагледати не само акценатска својства већ и си
стемски иновациони процеси одступања од актуелне прозодијске норме.
У савременом стандардном (и то не само београдском изговору)

испољавају се следеће акценатске особине:
I.B.1.а. ИМЕНИЦЕ СА N АКЦЕНТОМ

(углавном тросложне и вишесложне)

(1) Именице без типичног завршног форманта:
нокаут, парадокс, џубокс, петерминт, лавиринт, бицикл, мо
нокл, деликатес, експрес, банкрот“7, идиот, аквадукт, вијадукт,
ембарго, (при)мадона, спектакл, дебакл, дизајн, апсурд, детер
џент, кампања, анкета (бројне анкете)“ интервју“.
Небројено је примера страних имена и презимена који се, као по
правилу, изговарају са \ акцентом на претпоследњем слогу, као:
Бертолучи, Ђузепе, Илијеску, Кардучи, Леонкавало, Мицотакис,
Караманлис, Папандреу, Садако, Теодоракис, Доницети, Хаити,
Чаушеску“.0итд.
37. Двосложне речи (експрес, банкрот) су у номиналној позицији обичније са
* на првом слогу (исп. и: мотел, транзит, бордел, модел, процес, корнет, музеј, ма
крд, пежо, ренд, арго, буџет и др.). Ипак, понекад, када се речима жели дати изве
СНа. емоционално-емфатична нота, или ако се у оквиру контекста желе нарочито ис
таћи, чуће се и “ на крају двосложне речи, као код речи банкрот, експрес у оквиру

контекста. Међутим, ове двoсложне речи у облицима парадигме — када у спрези с
наставачким вокалом постају тросложне — скоро редовно мењају акценат и уместо
на првом добијају "" на претпоследњем слогу, тј. на вокалу основе, као: из мотела
(али — у мотел); у транзиту, у процесу, у тежду, носе модерне моделе, из буџета и
сл., мада се у овим се позицијама чује и изговор и у на истом слогу (у транзиту, од
овог мотела, из буџета итд.).
38 Многе од тих речи задржавају и стандардне дублете са краткоузлазним ак
центом, као: нокаут, ембарго, спектатк, дебакл, бицикл, кампања, на истом слогу
(обично), или (ређе) пренесено на претходни слог, као: апсурд, деликатес, пепер
минт И СЛ.

39. Чује се често и интервју, али у зависним падежима махом краткосилазни
акценат: интрвјуа, у интервјуу, интервјуи и сл., исп. о томе и одељак о именицама
ове врсте са -.

49 Силазни акценти на последњем слогу кинеских (вијетнамских, корејских и
сл.) имена, међутим, могу бити и формална ствар, зависно од тога да ли се она узи
мају као једна реч или не: исп. Чу (Џу) Ен Лај или Енлај и сл. Исто је, у принципу, и
са речима типа рент-а-кар, стрип-тиз и сл., тј. зависно од тога како се пише (изго
вара) последњи слог (реч) — акценат ће бити стандардно или нестандардно лоциран
на том месту.
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(2) Именице са типичним („категоријским“) завршним форман
том:

Извесна доследнија и стабилнија дистрибуција овог акценатског
модела, међутим, знатно је уходанија, а категоријски зависна од са
мог краја речи. Сходно томе, тј. зависно од завршног форманта речи,
може се говорити и о (мање или више устаљеној) категоријској упо
треби речи са силазним акцента ван иницијалног слога речи, при че
му је карактеристично да се махом ради о троскожним и, чешће, ви
шесложним речима. Категоријски случајеви се могу издвојити по
следећим крајњим формантима:
-āнс: депанданс, дезодоранс, дилижанс, конзерванс, ордонанс
и др.41;
-ела: Мирабела, Емануела, градела, цитадела, мортадела,
рондела, рундела, сардела, ергела, паралела, ламела, табела кара
мела, шрапнела, капела, марела, форела“ итд.,
-ет: алфабет, аналфабет, бициклет, кабриолет, кабинет,
кларинет, вагонет, камионет, бајонет, табланет, табурет, ла
зарет43;
-ит: антрацит, леукоцит, хермафродит, бакелит, теодо
лит палеолит (али двосложно — неолит), ксилолит, електролит,
сталагмит, сталактит, доломит, ебонит, лесонит, габарит,
александрит, сидерит, и перит, метеорит, теодолит, сателит,
паразит, магнетит“,
WW

- WW -

WW

-

-

* У другим пак случајевима с овим формантом такво акцентовање није спро
ведено, као у аванс, баланс, биланс, преферанс.
*? У наведеним примерима задржава се и дублетна форма са " на истом слогу
(табела, мортадела, карамела итд.), ређе са са тим акцентом на претходном слогу
(сардела, табела), или са 7 акцентом на пенултими (марела, ергела), ретко
** Начелно се ради о оним тросложним/четворосложним именицама које у
стандардној акценатској форми имају краткоузлазни акценат (обично на претпослед
њем слогу), силазни акценат на последњем слогу, међутим, не јавља се као дублетни
у речи које задржавају ту имају дуги узлазни акц. као: кијамет, аманет, минарет,
акценат “ се не налази ни у речи са два слога, као: бродет, буџет, омлет, инлет, ко
tиЛeии. И СЛ.

** Све ове речи чују се и са краткоузлазним акцентом на крају. Кратки сила
зни акценат на последњем слогу немају, међутим, речи као: дефицит, плебисцит, су
фицит и сл., јер су то речи са " у стандардној реализацији, а они тај акценат не
„преносе“ на крајњи слог, одн. не преузимају страни акценат који је (нпр. у не
мачком) на крајњем слогу. У складу са правилима стандардне прозодије понашају се
и двосложне речи овога типа, као: кредит, бандит, кандит, графит, профит, тер
мит и сл. Изузетак је у неку руку реч фаворит, која се обично само тако изговара,
понекад, али ретко и са " (фаворит).
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-итис. (пери/мио)кардитис, менингитис, фарингитис, ла
рингитис, рахитис, бронхитис, енцефалитис, нефритис, артри
пис, плеуритис, хепатитис, циститис, конјунктивитис и низ
других углавном латинских назива из области медицине“;
-ект:46 архитект, дијалект, изолект,
-ант: командант, интендант, секундант, дефраудант, интри
гант, денунцијант, комедијант, брилијант, провијант, трафи
кант, фабрикант, политикант, практикант, музикант, дуелант,
шпекулант, калкулант, симулант, манипулант, капитулант, дија
мант, консонант, лиферант, пренумерант, кооперант, емигрант,
азилант, имигрант, аспирант, лаборант, демонстрант, мату
рант, инкасант, дилетант, дебитант, пројектант, рефлектант,
консултант, репрезентант, дисертант, манифестант, протес
тант, ађутант, дискутант, диверзант и сл.47,
-анта: антанта, амбуланта, варијанта, дискриминанта, до
минанта, детерминанта, гувернанта, резултанта, константа,
конституанта,
-ент: реконвалесцент, продуцент, адолесцент, декадент, инци
дент, дисидент, претендент, кореспондент, конкурент, детер
џент, диригент, контингент, амбијент, пацијент, парламент, ори
јент, абитуријент, лигамент, медикамент, тестамент, конзу
мент, апстинент, депонент, опонент, експонент, транспарент,
референт, енергент(и), конкурент, интересент, комитент, аси
стент, делинквент, апсолвент, рецензент, оријент и сл.48.
На овај се начин, у акценатском погледу, од именица на -ăнт и

-ент реализују и одговарајуће именице женског рода формантом:
-анткиња: дефрауданткиња, интриганткиња, денунцијант
киња, комедијанткиња, трафиканткиња, практиканткиња, ма
45. У наведеним случајевима дублетни акценат је кратки узлазни: менингитис,
бронхитис.
46 Двосложне именице немају или се ређе чују са " на последњем слогу, исп.

аспект, дефект, проспект итд., као и неке тросложне, исп. индирект, контрапункт
и сл. Форме са имплементарним а (дефекат, перфекат, дијалекат и сл.) никако не
мају “ акценат на крајњем слогу.
47. Ово је можда најстабилнија и најзаступљенија категорија. Изузимају се, и
ивде, двосложне речи као: трабант, инфант, гигант, хидрант, жирант, сонант и
сл. Типу са "" формално су блиски домаћи ликови типа преварант, забушант и сл.
48. Ово је једна од најстабилнијих категорија овога типа акцентовања, сем кад
су по среди двосложне лексеме, код којих таквог акцентовања, са " нема; отуда у

њих само: доцент, регент, суплент, сегмент, акцент, студент (а не — доцент,
студент и др.).
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нипуланткиња, лиферанткиња, емигранткиња, лаборанткиња,
демонстранткиња, матуранткиња, инкасанткиња, циркусант
киња, дилетанткиња, дебитанткиња, пројектанткиња, рефлек

птанткиња, манифестанткиња, протестанткиња, дискутант
киња (чак и наше — преваранткиња), итд., реконвалесценткиња,
продуценткиња, адолесценткиња, декаденткиња итд.49.
-ента: плацента, иредента, тангента, регимента, булумен
пта, (ове се речи чују и са г), компонента,
-ôнт: мастодонт, Пијемднт, хоризонт (али двосложно дис
конт)50;
Према именицама мушког рода типа коредграф, акробат(а), ко
мунист(а), канндидат, хермафродит (тросложне и вишесложне са '),
те према неким именицама мушког рода са горе наведеним форманти
ма -ент, -ант, творе се именице женског рода формантом-киња, као:
-āфкиња: кореографкиња, дактилографкиња, сценографки
ња, етнографкиња?!;
-аткиња: акробаткиња, кандидаткиња, азијаткиња, аристо
краткиња52;
-енткиња, -еткиња: претенденткиња, кореспонденткиња,
пацијенткиња, абоненткиња, референткиња, асистенткиња“,
делинквенткиња, апсолвенткиња; кабареткиња, мажореткиња,
суфражеткиња?“ итд.
Категорију именица са " ван нормативно стандардне позиције
умножавају изведенице наставцима -ство, -ост и др. које се творе од

других именица или придева, оних које наводимо у следећим скупина
ма, дакле именице типа: дисидентство, командантство, полити
кантство, односно педантност, елегантност, пикантност,
** Образовање именица женског рода на овај начин могућ је и у неким дру
гим случајевима, али их ми нећемо овде све наводити.
50 Овај акценат у примерима свих наведених група остаје кроз целу деклина
цију, може се, међутим, запазити да у ген. мн. акценат добија узлазну интонацију:
дијалеката, пацијената, команданата итд.
** Мада су уобичајени и ликови типа: дактилографкиња и сл.
52. И у ових именица се чује и у акценат.
** Дакако, и овде се “ не генерише у изведеницама од двосложне мушке фор
ме, па тако имамо: студент/киња, клијент/киња, суплент/киња (мада се у нас ретко
чује, а на западу форсира и ": студенткиња, студентица и сл.).

54. У неким речима овога типа, са формантима -исткиња, -еткиња, -öткиња
јављају се уместо краткоузлазног акцента краткосилазни, као: виолинисткиња, пија
исткиња, антифашисткиња, фавориткиња, патридткиња и сл., махом код више
сложних форми.
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(не)толерантност, (не)деликатност, индолентност као и преко
(трпних) придева од глагола на -изовати, -иковати и др. као: комер
цијализованост, урбанизованост, деморализованост, (ре)органи
зoвaнoст, модификованост итд.

Краткосилазни акценат налазимо ван иницијалног слога по пра
вилу и у парадигматским облицима неких речи, оних које тај акце
нат немају у номиналном облику, као:
(1) у двосложних и трoсложних именица типа: рагу, Перу, ин
тервју, какаду, Помпиду, Малибу, реноме деколте, кабаре, фоаје,
било да се изговарају овако (нестандардно) било по стандардном узу
су, као: рагу, интервју итд.), односно
(2) у двосложних, које се обично изговарају по стандардном моде

лу, типа: решо, ниво, бифе, бистрб Иго, купе, фрапе и др. — у зависним
падежима прихватају краткосилазни акценат на претпоследњем слогу.
рагуа, Перуа, интервјуа, какадya, peнoмеа, реномеом, у фоајеу,
у бифеу, у купеу, на (савезном) нивоу, Игда, Игду итд.
I. B.1 b. ПРИДЕВИ И ПРИЛОЗИ СА N АКЦЕНТОМ

Као и код именица тако се и код придева може запазити уходана
и раширена појава изговарања речи са " ван првог слога, и овде је то
по правилу случај код четворосложних и вишесложних, ређе тросло

жних речи“, и то опет на претпоследњем слогу, као апсолутан, ап
солутно“, резолутан, резолутно, паралелан, паралелно, парализо
ван, фикасан, монолитан, монолитно, цивилизован (о), енормно.
Завршни акцентовани форманти су најчешће:
-антан: педантан, екстравагантан, елегантан, арогантан,
секантан, пикантан, шокантан, маркантан, рискантан, галан
тан, ноншалантан, бриљантан, алармантан, шармантан, фасци
нантан, доминантан, фрапантан, (не)толерантан, флагрантан,
интересантан, еклатантан, милитантан, константан, дегутан
шан, (и)релевантан, импозантан, девијантан, екстравагантан.
Ова категорија придева спада без сумње у најстабилније и најуходани
је са позицијом краткосилазног акцента ван иницијалног слога“7.
** Од двосложних запазили смо само експрес и ноблес (што може бити и у
именичкој функцији).
** Ово се изговара и као апсолутно (поред стандардног апсолутно и апсо
лутно).

*7 По стандардној схеми у ових је речи нормативни акценат на истом месту
кратак, али узлазне интонације (
понегде и покаткад и чује.

), као: педантан и др. што се код неких придева
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-атан: (не)облигатан, деликатан, сепаратан, дешператан,
акуратан, адекватан“,
-етан: (ултра) виолетан, (не)комплетан, (не)конкретан,
(ин)дискретан, приоритетан, (не)квалитетан“,
У раширену и стабилну категорију придева са краткосилазним
акцентом ван првог слога спадају они са завршетком на:
-ектан, -ексан: (д)ефектан, (д) ефектно, перфектан, перфек
тно, директан (директан пренос), коректан, коректно, експресан,
експресно, рефлексан, рефлексноб9;
-ентан: децентан, реконвалесцентан, флуоресцентан, дека
дентан, (ко)инцидентан, (не)евидентан, кореспондентан, инте
лигентан, дивергентан, конвергентан, ургентан, бивалентан, по

ливалентан, четворовалентан, индолентан, корпулентан, екви
валентан, темпераментан, иманентан, еминентан, транспарен
тан, индиферентан, кохерентан, конкурентан, латентан,

(не)компетентан, (им) потентан, препотентан, резистентан,
коегзистентан, конзистентан, конкурентан, фреквентан, консе
квентан, елоквентан, солвентан“;
-антски: командантски, консонантски, интригантски, фа
брикантски, консонантски, игнорантски, пројектантски, дивер
зантски итд. (од свих именица на -ăнт+ски);

-етски: (четворосложне и дуже речи) аналфабетски, асиндет
ски, геодетски, енергетски, теоретски 62 (и свих именица на

-ет(а));
-

-итски: (четворосложне и дуже речи) метеоритски, паразит
ски, конвертитски, језуитски, паразитски (и од свих осталих име
ница на -ит(а));
58. Стандардни акценат је овде углавном “ на првом слогу.
59 Стандардни акценат је обично у на трећем слогу од краја речи или “ на пр
вом слогу (дискретан, квалитетан); ови се облици често употребљавају и као прилози
с изразитим потенцирањем, што се, као по правилу, постиже управо наглашавањем

претпоследњег слога, као: то је урађено перфектно!; вршићемо пренос директно са
терена и сл.

60 Стандардни акценат је, начелно, краткоузлазни на првом слогу (перфек
тан, дефектан).
6. Стандардни акценат је краткоузлазни на истом, претпоследњем слогу.
62 Речи ове категорије изговарају се и са краткосилазним акцентом, на слогу
ближе почетку речи (енергетски, теоретски итд.). Код краћих речи, међутим, нема
“ акцента на њима, исп.: аскетски, магнетски, сонетски, фонетски и сл.
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П. В. 1.c. ГЛАГОЛИ СА wАКЦЕНТОМ

Посебно ваља истаћи да је " веома у говору распрострањен у
оних глагола који у инфинитивном облику имају шест или више сло
гова, а завршавају се на -овати; акценат “ се у ових глагола редовно,
кроз целу парадигму, налази на четвртом слогу од краја речи, одно
СНС) На формантима -овати, -идовати, -ондовати, -изовати, -иков
ати, -иновати, -ентовати и сл.,

Најзаступљенији случајеви су они који се завршавају следећим
формантима:
-изовати: дифтонгизовати, монофтонгизовати, скандализо
вати, идеализовати, реализовати, егализовати, легализовати,
специјализовати, социјализовати, комерцијализовати, материја
лизовати, индустријализовати, локализовати, вокализовати,
нормализовати, банализовати, интернационализовати, парали
зовати, либерализовати, деморализовати, (де) централизовати,
неутрализовати, натурализовати, (де) палатализовати, назали
зовати, стабилизовати, цивилизовати, симболизовати, урбани
зовати, (ре)организовати, механизовати, германизовати, колони
зовати, синхронизовати, модернизовати, стандардизовати, вул
гаризовати, популаризовати, (де)милитаризовати, моторизова
пти, ауторизовати, фаворизовати, драматизовати, системати
зовати, аклиматизовати, аутоматизовати, демократизовати,
етатизовати, приватизовати, поетизовати, конкретизовати,
синтетизовати, (де)политизовати, амортизовати, импровизо
вати, анализовати“;

-иковати: спецификовати, кодификовати, модификовати,
(дис)квалификовати, симплификовати, персонификовати, вери
фиковати, глорификовати, нострификовати, класификовати,
фалсификовати, версификовати, русификовати, ратификовати,
идентификовати, мистификовати, интензификовати, дезинфи
ковати, мултипликовати“.
63 Стандардно је ту у на петом слогу од краја (стандардизовати, амортизо
вати, синтетизовати и сл.), односно на првом слогу кад реч има пет или мање сло

гова (као: стилизовати, јонизовати), али је таквих (петосложних и краћих) глагола
у овој скупини релативно мало. Они, међутим, стварају утисак да је стандардни ак
ценат заправо (и) на првом слогу, што се онда узима као правило и за шестосложне и
вишесложне речи (услед чега се јављају акценатски дублети типа: кодификовати по
ред кодификовати).
64 И овде је стандардно у на петом слогу од краја речи (нострификовати, ра

тификовати и сл.), али се чује и изговор са акцентом на првом слогу: нострифико
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Остали глаголи, шестосложни и вишесложни, са сличним фор
мантима мање су у језику заступљени, такви као:
-идовати, -öндовати: консолидовати, кореспондовати;
-иновати: дисциплиновати, контаминовати, дискриминовати;

-итовати: кредитовати, дискредитовати, (ре)хабилитова
ти, компромитовати 65;
-ентовати: аргументовати, документовати, репрезентовати“;
-естовати: манифестовати и др.67
Овде морамо још истаћи да се показане ванстандардне акценат
ске особине глагола овога типа далекосежно мултиплицирају другим
морфолошким дериватима (презентом, императивом, радним и трп
ним придевима, глаголским прилозима и др.), морфолошким катего
pијама које се, по правилу, одликују истим показаним акценатским
својствима и захватају све латентне трпне и радне придеве, инвентар
се увећава и именицама на -ост, глаголским именицама на -ње и сл.

од истих творбених форми, као: консолидован (-идовање, -идова
ност), организован, дифтонгизован (-изовање, -изованост), норма
лизован, национализован, идентификован, дисциплинован, дисква
лификован, локализован, кодификован, верификован, документо
ван; консолидовао, -ала, -ало, амортизовао, -ала, -ало, нормализо
вао, -ала, -ало, национализовао, -ала, ало, идентификовао, -ала,
-ало, дисциплиновао, -ала, -ало, дисквалификовао, -ала, -ало итд.
I. B. 2. СЛОЖЕНИЦЕ СА N АКЦЕНТОМ

Формирају се слободно, не мењајући место и интонацију “ ак
цента основне речи (другог дела сложенице), као: електрокардио

грам, термоакумулациона (пећ), фотофиниш, експресоријент,
W. —

инокореспондент, римокатолик, римокатолкиња, гркокатолки
ња, стенодактилографкиња, еркондишн (поред еркондишн) итд.
вати и сл.); лексеме које имају пет или мање слогова не колебају се већ имају редов
но у акценат: публиковати, ризиковати, критиковати, компликовати и сл.
65 У петосложним формама акценат је у : агитовати, емитовати, рецитова
ти ИТД.

66 И овде је стандардни у на првом слогу петосложних, а на петом слогу од

краја код шестосложних и вишесложних (као: акцентовати, (ре)презентовати, до
кументовати и сл.), мада се код дужих глагола \ акценат преноси ближе почетку ре

чи (репрезентовати) што указује на принципијелну тенденцију да се акценат лока
ционо уопшти, веже било за почетни било за крајњи слог, у чему, по свој прилици,
треба видети извесну (подсвесну) језичко-прозодијску прагматику.
67 Глаголи са мање слогова у тој позицији имају стандардни
протестовати).

акценат (исп.
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II. РЕЧИ СА ДУГОСИЛАЗНИМ АКЦЕНТОМ
П. А. ДОМАЋЕЛОДОМАЋЕНЕ РЕЧИ
II. A.1. а. ИМЕНИЦЕ СА - АКЦЕНТОМ

Нисмо забележили више примера апелатива у номиналном об
лику са - у ванстандардној позицији, забележили смо такве акценте
у именица типа: саобраћајнице (поред саобраћајнице и саобраћајни
це), алал,68 Македонија, Александар“, Александра и сл., као и у на
зивима страних држава, покрајина, типа: Скандинавија, Трансилва
нија, Индонезија, Триполитанија, Мауританија и др.
Овакво акцентовање, као што се из наведених примера види,

распрострањено је у петосложних именица с формантом -онија и
-анија, а у осталих ређе?“.
Дугосилазни акценат налази се често (али не у говору свих) не
толико у номиналним облицима колико у генитиву множине про
стих, изведених и сложених именица, домаћих и недомаћих, када су
по среди типови:

(1) именице са завршним формантом-ац типа: Црногорац, поли
цајац, православац, дакле — четворосложне (ређе тросложне) и више
сложне мушког рода које у ном, јед. имају дуги узлазни акценат на
пенултими (претпоследњем слогу) — у генитиву множине генеришу
дуги силазни акценат на трећем слогу од краја речи, па се чује: Црно
горац (поред Црногорац), Србијанац и сл., а у ген. мн.: Црногораца,
Србијанаца71, Кореанаца, Македонаца, Лилипутанаца, Портори

канаца, Индијанаца, православаца, првобораца, полицајаца, сао
браћајаца, криминалаца, падобранаца72, женомрзаца, добровоља
ца, репрезентативаца, ваздухопловаца, очевидаца73, парламента
68 Акценат - нарочито с емфатичном интонацијом (исп. алал вам вера!), ина
че се у оваквим ситуацијама чује и са “ акцентом (алал), у РСА је забележено као
алал, алала у именичком значењу (исп. Даде му пара рад“ алала).
69 У Вук, Рj. то име гласи Александро.
70 Отуда лексеме са мање слогова немају такву акцентуацију, већ: Кенија,
IШпанија, Либија, понекад се чује Словенија што није типично (реч са 4 слога).

71. Стандардна норма у овим случајевима прописује кратки узлазни акценат на
истом слогу: Црногораца (; Црногорац), одн. тај акценат се јавља за један слог ближе
почетку речи: Србијанаца (; Србијанац).
72. Акценатска појава вероватно аналошка према стандардном типу: ланац —
ланаца, самац — самаца и сл.

73. Ређе се чује: комараца, мушкараца, удоваца, синоваца, металаца (Синди
кат“ металаца Србије) и сл., јер су то у номиналној позицији само тросложне речи,
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раца, појединаца, високошколаца, средњошколаца, интелектуала

ца, риболоваца, миноловаца, грађевинаца, конзервативаца итд.,
(2) именице са завршним формантом -ак типа: изузетак,
обично четворосложне и вишесложне именице мушког рода које у
ном, јед. имају дугоузлазни акценат на претпоследњем слогу, у гени
тиву множине имају на истом слогу — дугосилазни акценат, као: изу
зетак, комадићак и сл., а у ген. мн.: изузетака, комадићака, залога
јака, човечуљака, замотуљака, девојчурака, заостатака, недоста
пака, прапочетака, отпочетака, двадесетака, завршетака, оду
зетака, продужетака, савијутака, навијутака, завијутака и др.74
(3) именице са завршним формантима -ство, -штво типа: дома
ћинство, уморство“, тј. тросложне, четвороложне и вишесложне име
нице средњег рода које у номиналној позицији имају дугоузлазни акце
нат на претпоследњем слогу, у генитиву множине имају на истом (сада
трећем од краја речи) слогу дуги силазни акценат, као: уморство, јуна
штво и сл., а у ген. множине: уморстава, (само)убистава, домаћин
става, чедоморстава, лицемерстава, издајстава, неваљалстава,
(не)пријатељстава, сведочанстава, министарстава, дежурстава,
искустава, дивљаштава, јунаштава, незнабоштава и др.78
II. A.1. b. ПРИДЕВИЛПРИЛОЗИ И ДРУГЕ РЕЧИ СА - АКЦЕНТОМ

Придева са - , простих или изведених, нисмо налазили у већем

броју”, највише је оних који су изведени наставком -ски, -а, -о од
именица, као: Македонија, Мауританија и оних типа Црногорац (в.
примере именица под П. А.1.а), нпр.: македонски, мауритански, цр
ногорски, порторикански (мада се у овим случајевима осећају акце
натска колебања између овог, заправо дијалекатског, и стандардног
модела: македонски, црногорски, порторикански и др.). Од других
речи, бележимо узвике типа аха, уху, ајдј, ај и сл.
а ове, као што рекосмо, не одступају знатније од норме, па је отуда обичније: мушка
раца, комараца, Албанаца и сл.
74. Овде је по среди вероватно утицај двосложних именица типа стручак —
стручака, ваљак — ваљака. Тросложне именице на -ак са и на пенултими углавном
не подлежу овој појави, исп. тренутак — тренутака, почетак — почетака, шума
рак — шумарака, (а не шумарака) и сл.
75 Свакако аналогно типу својство — својстава.
76 Неки од ових облика у ген. мн. имају и краткосилазни акценат, зависне од
тога да ли је акценат у номинативу једнине дуги или кратки узлазни акценат: исп.
нпр. дублетни лик сведочанство и сведочанство; исп. и примере под Л.А. 1.а.
77 Забележили смо такве као употребљен, заокругљен, оскрнављен, уназађен,
готовански и сл., али у томе видимо чист дијалектизам.
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П. А. 2. СЛОЖЕНИЦЕ СА - АКЦЕНТОМ

Упадљиво је да лексичких образовања сложеница са дугим си
лазним акцентом ван првог слога Има далеко мање од оних са \ ак

центом. Наводимо неколико распрострањених типова попут: међу
тим, којеко, земљорадник, земљораднички, Југославија, целоднев

ни, једнодневни, понајвише, понајмање, северозапад(ни), југоза
пад(ни), југозападњак, северозападњак, бањалучки (корпус), тако

звани, самозвани, православље, Изетбеговић, Карађорђе?8, Кара
ђорђево (поред Карађорђево), караконџула?“, далекосежан, полу
шајни, полујавни (разговори), поједини, светложути, тамнопла
ви, житомлинска (предузећа), разноразни, првомајски, горњосел
ски, земљеделски, старовремски, праисконски, четвртитонски, ве
лесјајан, велеславан, боговеран“ и сл.
II. В. РЕЧИ СТРАНОГ ПОРЕКЛА СА - АКЦЕНТОМ
II. B.1.а. ИМЕНИЦЕ СА - АКЦЕНТОМ

(1) неизведене (нисмо запазили већи број оваквих речи): жири,
деба“, алиби, интервју, кабаре, реноме, деколте, педигре, театар,
поморанџа, стриптиз, виртуоз, кабалерос барбудос, тореадор,
78. Занимљиво је да Вук у свој речник није унео име (надимак) вође Првог
српског устанка, речник САНУ за њега даје три акценатске могућности: Карађорђе,
Карађорђе и Карађорђе, иако бисмо рекли да је трећи тип данас ређе заступљена
(биће да је изведен од модела Карађорђе изменом квалитета акцента и повлачењем

према почетку речи).
7? Ова реч, иако се ретко употребљава, изговара се на показан начин, код Ву
ка, са знаком * акцентована је као караконџула, а у РСА караконџула (што одговара
систему преношења акцента са силазном интонацијом), али је питање изговара ли се
то у језичкој пракси баш тако.
80. Дакако, у извесним случајевима ради се и о двоакценатском изговору (као:
боговеран, полујавни итд.).
81. Ове две именице, будући да су двосложне, ретко се изговарају са - на по
следњем слогу у ном, јед., обично се изговара жири, деби, али се у зависним паде
жима чује и “ на претпоследњем слогу (жирија, дебија). Исто се може рећи и за
именице модел (модел, али модела), као и за именице типа деколте (деколте), педи
гре и сл. код којих се у зависним падежима јавља и — “ акценат на претпоследњем
слогу (деколтеа, деколтеу, пас са педигреом итд.) уместо стандардног “ на истом
слогу. (У невезаном разговору са једном спикерком на радију и телевизији чух да је
редитељ зауставио снимање инсистирајући да водитељка изговори деби уместо деби,
он свакако није био у праву). Од именица типа жири разликују се именице: xдби, бо
би, рагби, дерби, комби, грдмби и сл. по томе што немају изворну дужину на послед
њем слогу (-u), па отуда нема акценатских промена у деклинацији (остаје: хобија,
комбија итд.).
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Иманите, Франсоа, Леотар, Жипе, Митеран, Хомеини, Хименез,
Монтескје, Ђакомо, Куељар, Рене, Моне, Бернар, Гајтано, Џорда
но, Кушнер, Игоš2; апсолутно (поред апсолутно) итд.
Категоријски раширеније и стабилније прилике налазимо у речима
(2) са завршецима на:
-анда: (четворосложне речи) алабанда, сарабанда, пропаганда“;

-иција“: (петосложне) инхибиција, прохибиција, ексхибиција,
егзибиција, екстрадиција, експедиција, аудиција, ерудиција, бене
фиција, коалиција, аболиција, дефиниција, (ко)репетиција, репар
тација, инвестација, интуиција, аквизиција, реквизација, инкви
зација, апозиција, препозиција, композиција, опозиција, пропози
ција, диспозиција, експозиција, транспозиција“,
-уција: (петосложне) дистрибуција, егзекуција, еволуција, ре
волуција, резолуција, деминуција, институција, конституција,
проституција, супституција 86,

-едија, -егија, -езија: (петосложне и шестосложне) ортопедија,
енциклопедија, логопедија, привилегија, параплегија, галваносте
гија, синестезија, анамнезија, анестезија, геодезија (али на четво
poсложним речима: комедија, стратегија, поезија и сл.).

-алија: (петосложне и шестосложне речи) Португалија,
Аустралија, хемикалија, аномалије, баханалије, архивалије, репре

салије, персоналије (али Италија, Тесалија, Сомалија, севдалија),
82. Француска имена, чак и двосложна, често задржавају у нас овај изворни ак
ценат, мада је уобичајен модел и са пренесеним акцентом: Рене, Игд.
83 Сложeнице, као телекоманда, антипропаганда, пошто имају више од че
тири слога као да се понашају неједнако: уколико се први део не осећа као саставни
ца, аутохтони акценат основне речи (“) — остаје неизмењен без обзира на повећани
број слогова у спрези са префиксоидом (исп. телекоманда, а не “телекоманда), у
противном, ако се осећа као саставница од два дела, могао би се очекивати -, као —
антипропаганда) мада се то не може узети као општија појава.

** Акценатску алтернацију стаандардног типа чини дугоузлазни акценат, који
се у говорној ситуацији чује (типа: опозиција, институција итд.), мада бисмо рекли
да је уобичајенији дугосилазни.
** Сложeнице се понашају као и оне из претходне групе, исп. претходну фу
сноту, а овде примере: контра/позиција (други део четворослoжан), али експозиција
(петосложна комбинација са неаутономним префиксоидом екс/ у првом делу споје
нице). Иначе, четворосложни склопови немају “ већ стандардну акцентуацију (тра
диција, едиција, индиција, позиција), мада се, начелно, примењује и принцип измене
дугосилазног квалитета у корист и акцента типа дефиниција, опозиција.
86. И овде исте напомене као у претходним случајевима (исп. о ретко у четво
poсложних речи, као: солуција, кауција, одн. са измењеним квалитетом акцената, по
моделу — дистрибуција и сл.),

|-
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-онија: (петосложне и дуже речи) меüафднија, üелефонија,
üолифднија, какофднија, Каледонија, Пелагонија, Лакедемднија,
Арагонија, Пелагонија, космогонија, хеüерогонија, Каüалднија,
Вавилонија (али Лаüбнија, Панднија), хегемонија, церемонија, üнеу

мднија, филхармонија, дисхармонија, диjaxрднија (али синхрднија,
üрднија), меüаüднија°7;

-орија, -оријум:(петосложне и шестоосложне) еуфорија, фан
üазмагдрија, алегорија, каüегорија, периüдрија, промеморија

(али четворосложно: мембрија) лабораüдрија, конзисüдрија, инфу
здрија, оüсерваüдрија, аудиüдрија, конзервапдрија; конзервапд
ријум, аудиüдријум, санаüдријум,кремаüдријум,мораüдријум,ораüдријум88;

-адор, -атор: (четворосложне и вишесложне) üореâдор°, амба
садор (али тросложне: пüкадор, Лабрадор, нишадор, екваüор)°"; ин
кубаüор, ликвидадор, üријумфаüор, проüагаüор, алигаüор, ири
гüüор, навигапор, индикаüор, квалификапор, амüлификаüор, гло
рификаüор, фалсификаüор, версификаüор, верификаüор, мисüи
фикüüор, мулüиüликüüор, провокапор, инхалüüор, ескалüüор,
осцилüüор, асимилаüор, деüилüüор, комüилüüор, венüилüüор,
десüилüüор, üабулüüор, модулüüор, регулаüор, калкулаüор, симу
лüüор, акумулаüор, елиминаüор, програмаüор, анимаüор, рефор
мüüор, информапор, üрансформапор, асигнüüор, комбинапор,
üерминаüор, илуминüüор, деüонüüор, резонаüор, губернапор,
алüернаüор, узурüüüор, окуüüüор, координапор, сеüараüор, ком
üараüор, акцелераüор, нумераüор, (ре)генераüор, имüераüор, оü
ерüüор, асüираüор, ресüираüор, консüираüор, регисüраüор, ад
минисüраüор, демонспраüор, илусüраüор, карбурüüор, прокура
üор, експлоапаüор, инüерüреüüüор, рециüüüор, агиüüüор, им
иüüüор, експерименпаüор, коменüdüор, аüенüdüор, дегycüа
üор, кулüивüüор, оüсерваüор, конзервадор, реализапор, анализа
üор, рационализаüор, деморализаüор, каüализаüор, сüерилиза
87 Алтернативна (стандардна) варијанта у неких од наведених лексема је
краткоузлазни акценат на истом, трећем слогу од краја речи, као: меüафднија, пеле
фднија, üолифднија, какофднија и сл.
88 И овде четворосложне лексеме задржавају свој стандардни акценат, исп.
üèдрија, калдрија, мембрија, викüдрија. Сложенице се понашају већ према показа
ној тенденцији: преисüдрија, или с изворним акцентом основне речи — преücüдрија
(а налази се и на — преисüбрија, што не сматрамо аутентичним решењем).
89 РМС бележи пореадор и üореâддр; у Мат само пореаддр (што вероватно
није актуелно).
99 Мада се и овде, али као нетипично, понекад и чује - уместо a (екваüор).
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тор, (ре)организатор, германизатор, колонизатор, кондензатор,
пропагатор, компензатор.91

-итор, -изор, -утор: (четворосложне и вишесложне) експеди
тор, (ко)репетитор, инвеститор, инквизитор, репетитор, ком
позитор%2 (али кад је тросложно, онда: едитор, монптор), телеви
зор, супервизор, ретровизор, мултивизор, егзекутор, дистрибутор
итд.

Има форманата који су са - акцентом типични поглавито за на
зиве неких наших, односно страних географских појмова (имена гра
дова, држава и сл.), као:

-анија: (само са пет или више слогова): Мауританија, Трансил
ванија, Триполитанија, Лилипутанија, Цисјорданија, Океанија“.
II. B.1 b. ПРИДЕВИЛПРИЛОЗИ СА - АКЦЕНТОМ

Нисмо забележили знатније примере са овим акцентом у аутох
тоних, неизведених придева. Могуће их је, међутим, забележити у
придева изведених од именица формантима на -ски, -ов, -ин и др.,
али, дакако, не од свих овде категоријски разврстаних именичких за

вршетака и форми.

Уходаније придевске форме са дугосилазним акцентом чују се
само у облика изведених придевским суфиксима од именица са завр

шетком на -атор, -адор и -итор, као:
комбинатор-овЉски, пропагатор-ов, амбасадор- овЉ-ски
-к{a}ин, композитор-овЉски, композиторк(а)-ин“ итд.
II. B.2. СЛОЖЕНИЦЕ СА - АКЦЕНТОМ

Може се, уопштено, рећи да основне речи ступају у однос са

другим, домаћим или страним, формантима, односно посебним речи
ма — без преношења акцента са другог дела саставнице на први део

као: контрареволуција, авангарда, електродистрибуција, антите
91 Али трoсложне речи без о: креатор, негатор, урлатор, сенатор, оратор, дик
татор и др.

92 Маја месеца 1993. г. у једној телевизијској емисији водитељка Оља Бећковић
у разговору са композитором Зораном Христићем пита госта: „Како се каже правилно

композитор или композитор?“ а Христић ће без двоумљења — „Композитор“.

9° Имена са мање од пет слогова обавезно немају - акценат (исп. Албанија,
Британија, Германија, Литванија, Фурланија), а исто тако и именице апелативног
значења без обзира на број слогова (исп. кристијанија, папазјанија, грандоманија,
наркоманија, поджупанија, капетанија, певанија итд.).
94. Примере не наводимо у већем броју, које су пак све могућности исп. име
нице са формантима
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атар“, мелодрамски, радиодрамски, надримајстор, капелмајстор,
велемајстор, новофарбани, псеудокомпозитор, телевизија, еврови
зија, интервизија, рентакар, визиткарта, рокенрол, лонгтлеј, ра
диофонија, шоумен, маскенбал, еурокрем“ итд.
Уз списак наведних примера додајемо и две напомене:

(1) овиме сигурно није исцрпљен фонд свих прилика у којима се
описане акценатске појаве очитавају“7; ми смо приказали само илу
страцију стања ствари из које се може видети до којих је размера
процес нестандардне прозодије захватио наш језик и
(2) приказана слика заступљености системских одступања од
стандардних прозодијских образаца није, међутим, обухватила све
оне творбене и деривационе граматичке и лексичке форме које се та
кође одликују приказаним акценатским својствима. Имамо на уму да
се, сходно језичким творбеним потенцијалима, од именица могу гра
дити придеви с истим акцентом који има и именица, према предузет
ник: предузетников, предузетнички, према амбијент — амбијент

ни, према енциклопедија — енциклопедијски, према експедитор —
експедиторов, експедиторски, или се с истим акцентом од именица
могу градити друге именице: предузетник — предузетништво, или
се од придева могу с неизмењеним акцентом градити именице: према

целокупан — целокупност, према једнодушан — једнодушност, дис

кретан — дискретност, од глагола — именице и придеви: према
нормализовати — нормализован, нормализованост, нормализова
ње итд., а што ми овде, уштеде простора ради, нисмо посебно или ре
ДОВНО На ВОДИЛИ.

ОПШТИ ПОГЛЕД НА ПРОБЛЕМ

1. Акценат са силазном интонацијом ван првога слога у нашем
језику није ни непознат, а ни необичан, налазимо га и у Вука (мада не
(-атор, -адор, - итор) у напред наведеним примерима именица.

** Стандардни је акценатски лик контрареволуција, електродистрибуција,
антитеатар.

** При чему је питање да ли се сложенице типа рентакар, тајмаут и сл. op
тоепски доживљавају као једна реч или не. Ако не, онда ни - није на крајњем слогу
већ на једносложној речи или на првом слогу двосложенице. Исп. о томе и Прав.
97–100.

*7 Нису, на пример, поменути случајеви типа стереотипија, дагеротрапија,
ортоeпија, или (ређе) прозодија, мелодија, панотамски, мегаломански, ономатопеј
ски и сл. Они се, међутим, не раликују битно од наведених категоријских типова, али
у њих преовлађује стандардни акценат типа прозодија, мелодија, ономатопејски итд.
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у оној мери као данас), што је, само по себи, од принципијелног зна
чаја?8.
2. Међутим, како се данашње стање језика одликује од Вуковог
времена, поред осталог, и лексичким новинама и импутима, разу

мљиво је што су тиме могла настати и нова лексичко-ортоепско-про
зодијска својства, па и таква која се косе с традиционалним (још увек
важећим) правилима наше акцентуације.
3. Савремена језичка прозодија, међутим, указује на то да се си

лазни акценти ван иницијалног слога налазе у великом броју случаје
ва у домаћих речи, попут: преварант, забушант, вероватно, неверо
ватно, изузетно, сасвим, удиште, штавише, таман, којекако, дака
ко, насред, знатно, међутим, више у речима преузетим из других јези
ка, попут: нокаут, ембарго, лавиринт, пеперминт, дизајн, вијадукт,
детерџент и др. (мада тиме нису обавезно запостављена решења која
прописује стандардна новоштокавска акценатска норма).
4. Преузимање страног акцента у речи недомаћег порекла, ипак,
није стихијно. Веома је велики број речи страног порекла, наиме, у ко
јима се не преузима ни страни изговор ни изворни акценат. Махом се
не преузима страни изворни - у речима типа: регионалан апостроф
ирати, департман, асортиман; транспортер, факултет, универзи
тет, публицитет, затим у речима на -озан: туберкулозан, скандалд

зан, религиозан, на -пван: експлозиван, дескриптиван, дефинитиван,
интензиван, ултимативан, информативан, или у речима на -лог/лог
ија, као: канцердлог, канцеролдгија, аналдгија, дијалектолог, дијалек
тологија, фармакологија, именице на -ăтија: демократија, телепа
тија, аристократија, на -ист: комунист(а), нудист(а) или такве као
транспортер, фрижидер и у безброј других, што указује на то да се
не ради о нарушености прозодијске норме, већ о томе да је савремено
језичко осећање у погледу природе прозодијског система данас друга
чије — измењено или иновирано, а не угрожено.
5. Питање је, отуда — који су то принципи по којима се нови
прозодијски модели, као по правилу, генеришу у систему наше савре
мене акценатске ситуације?
Ми ћемо, колико илустрације ради, скренути пажњу само на не
ке изразитије моменте:
(а) Страни акценат (чак ни фрацуски циpумфлекс на крају речи)
не преузима се доследно. Код двосложних речи изворни циркум

флекс се са крајњег слога у нас је обично генерише на иницијалном
98 Вук, уосталом, нигде није казао да акценти са силазном интонацијом могу
бити само на првом слогу, то је накнадно Вуку приписивано, а њему је то било страно.
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акцента, а од изворног акцента задржава се квантитет

у виду постакценатске дужине, као: (бифе Хе) бифе, (решо 2) решд,

(бистрб Хе) бистрб и сл., док се у зависним падежима, где се структу
ра речи повећава за један слог, акценат у неким случајевима јавља на

пенултими у виду “ акцента: бифеа, решда, бистрда и сл. (поред
стандардног лика бифеа, решда, бистрда и сл.).
Стране двoсложне, као и неке вишесложне са изворним " ак
центом на последњем слогу, преузимају се у нас, сходно стандард
ним правилима, у виду у акцента на пенултими, као: студент, до
цент, перфект, индекс, плебисцит.
(b) За разлику од двосложних речи, неке тросложне и вишесло
жне конструкције имају, мада не увек, - или “ акценат на последњем
отвореном слогу, као: кабаре, деколте, интервју, реноме и др. са
истом променом квантитета у зависним падежима (кабареа, интер
вјуа итд.).
(c) Нестандардни акценат са силазном интонацијом изван ини
цијалне позиције, усталио се код тросложних и вишесложних речи
(утолико позиционо устаљеније уколико је више слогова у речи) — у
виду “ ако је дати слог кратак, одн. - ако је дати слог дуг, и то у

оних речи које би по стандардним пропозицијама имале “ на слогу
испред слога са таквим акцентом, као: антрацит (: антрацит), елек
тролиш (; електролит), командант (: командант), брилијант (:
брилијант) — изразито, а мање изразито у — пијетет (: пијетет), су
веренитет (; суверенитет), електрицитет (; електрицитет) и сл.
(d) Код именица са завршним формантом на кратак изворни су

гласник, “ акценат ће се наћи на другом слогу од краја, тј. на слогу
на којем је стандардно акценат, као: паралела (; паралела), Ђузепе
(: Ђузепе), гувернанта (: гувернанта) и др.
(e) Акценат силазне интонације ван првог слога налази се у но
миналној позицији или на последњем, или на претпоследњем или на
трећем слогу од краја речи (ађутант, варијанта, дијалекатски, ин
тервју, пропаганда, интуиција).
(f) Акценат силазне интонације код глагола је само на четвртом

слогу од краја речи, и то кратки акценат (консолидовати, национали
зовати, дисквалификовати, манифестовати).
(g) Сложени форманти типа -ант Нкиња, -ент #киња, -ист +ки
ња, (дискутант-киња, асистент-киња, активист-киња и сл.), при
девски форманти типа -ант Нан, -ет-ан (елегантан, комплетан), сло
жени, као - из НовFан+ ост (комерцијализованост), глаголски на -ова
ти (легализовати) — најчешће имају “ акценат на првом форманту,
одн. “ акценат остаје на основној речи.
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(h) Код неких лексема, као: комплет акценат врши семан
тичко-фонолошку опозицију: комплет је именица (целокупно дело,
вишеделна одећа и сл.); комплет је прилог (било у овом облику или у
облику комплетно) у значењу — у целини, потпуно (Обавили смо
комплет(но) све. Све смо их средили комплет(но))99.
Уопште узевши, рекло би се да се код вишесложних страних ре

чи акценат (силазни) све више учвршћује на форманту ближе крају, а
не почетку речи, тј. осећа се тенденција задржавања страног акцента
на крајњем, претпоследњем или трећем слогу од краја речи и то као
— категоријска позиција, на тај начин се правила о преношењу акцен
та у овим позицијама и дилеми — где би га, по важећој норми, треба
ло сместити поједностављују. Исказује се “комотнијим“ да се акце
нат задржи при крају или на крају, увек у истој позицији, него да се
помера према почетку, поготово што се нема увек сигуран језички
осећај на који би га од предњих слогова ваљало сместити и уз то ме
њати и интонацију и(ли) квантитет.
6. Што се сложеница тиче, ситуација је слична — силазни акцен

ти махом остају на основној речи у сложеници или се нерадо преносе
на први део, поговото ако је овај двосложни или вишесложни, и то по
свој прилици из истих разлога — лакше је за језичко осећање задржа
ти га на истом, датом месту него вршити преношење, поготово ако је
први део вишесложан. Овој појави доприноси неколико момената:
(а) Правило о преношењу силазних акцената, посебно на про
клитике, данас се махом не реализује. Очевидно, традиционални про
зодијски узус је нарушен и у одређеним сегментима делује артифи
цијелно или неуобичајено 109.
(b) Непреношење силазних акцената на проклитику без сумње
је допринело развоју осећања да силазни акценат може стајати и ван
првог слога, у средини или на крају речи, што је имало свог одраза и
у сложеницама.

99 Речници не указују на ову разлику, сем што РСА за именичку службу
предвиђа две могућности: формант -ет са дужином и без ње, а у прилошкој само об
лик без дужине — што је пример неприлагођавања чињеницама у име очувања (пре
вазиђене) норме.
100 Отуда су, на пример, спикери телевизије или радија почесто принуђени да
уче како да нешто кажу, јер важећа акценатска норма не санкционише све оно што је
ново или својствено реалној данашњој говорној ситуацији. Отуда, на пример, сјајан
(из)говор наше спикерске примадоне Драге Јонаш, који представља узор доброг го
вора, данас мора да се учи, јер делује атрактивно, уметнички, али не у свему и свој
ствено просечном говору савременог подручја урбане културе.
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(c) Приметна је појава слабљења дистинктивне опозиције изме
ђу “ и акцента“ (та два акцента данас многи не разликују сигур
но), што свакако није без општијег утицаја на стање ствари, посебно
кад је реч о сложеницама, поготово ако се има на уму да се у акценат

на унутрашњим слоговима и не преноси 102.
(d) Знатан број сложеница резултат је правописних решења, ко
ја се не слажу увек с ортоепским одликама (као: многоЉпоштовани
или рок/ен/рол) у којима се делови сложенице осећају више или мање
као посебне речи, понекад и са властитим акцентима, што резултира,
с једне стране, лексичким спојевима са два акцента, а с друге — задр
жавањем акцента другог дела сложенице на „старом“ месту, а ако су
у таквим сложеницама акценти “ и — изван првог слога природна

ствар, онда то није знак да је прозодијски систем нарушен, већ — де
лимично иновиран и у одређеном правцу измењен, односно непотпу
но или необјективно кодификован.
(e) Акценти "" и - могу бити и одраз емфазе, експресивног на
глашавања, истицања речи (обично на крају реченице или у само
сталној (ванреченичној) употреби), исп. перфектно! (си то урадио),
то је апсолутно (а не апсолутно или апсолутно) тачно и сл.
Тиме је, у ствари, важећи акценатски норматив дефинитивно
нарушен, јер се у ортоепској сфери силазни акценат нашао у изгово
pу ван првог слога, што је морало довести до ширег губитка осећања
за његову искључиву везаност за први слог, што је омогућило упо

требу ових акцената и ван иницијалне позиције. Велику шансу за то
пружиле су, дакако, речи из других језика које су, силом прилика,
морале бити преузимане, мада не и без осећања за одређену законо
мерност.

Све ово потврђује, дакле, три основне ствари: (1) да је акценат
ски систем данашњег стандардног језика у извесној мери другачији
од Вуковог; он није толико измењен колико је проширен новим свој
ствима; (2) да се силазни акценти изван првог слога у појединим ре
чима, односно категоријама речи дистрибуирају, сходно савременом
језичком осећању, по одређеном систему, а у оквиру система углав
ном доследно и (3) да савремена акценатска нормативистика не прати
ажурно стање ствари, односно не реагује прескриптивно, остајући на
ономе што ИЛИ ВИШе не ЖИВИ ИЛИ ШТО Нема Шансе да се даље одржИ,

10. Исп. нпр. Јез. прир. III, 66.
102 Исп. сложенице типа вишегодишњи које ту имају стандардно у акценат, па
ако се разлика између " и "" губи (у корист “ акцента), онда неће бити необично да
се позиција силазног акцента на средњим слоговима више не осећа као необична.
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чиме се уједно стимулише становита прозодијска произвољност и не
уједначеност у језичкој пракси 93.
7. Остајање на неактуелним клишеима исказује се и као манир

противан Вуковом принципу тзв. опћените правилности. Отуда, при
знајући да се, начелно, не може прихватити ни пољопривреда ни по

љопривреда већ једино пољопривреда194 и др., отворена су врата за
уважавање чињенице да је за наш језички израз извесно одступање од
новоштокавских акценатских канона нормална ствар.

Овоме треба додати да традиционална разумевања наше прозо
дијске норме ипак нису без становитих упоришта. Она су формулиса
На И у Погледима НеКИХ НашИХ Граматичара. И акцентолога:

Асим Пецо, на пример, расправљајући о овој појави има, као што
то обично бива, у виду само тзв. стране речи. Иако без потпуније гра

ђе, А. Пецо указује на то да се „у говорној речи наше свакидашњице
већина наведених речи (као: командант, комунист03, инкубатор, оку
патор) изговара са акцентом силазне интонације на неком од унутра
шњих слогова“. Закључак се своди на премису да „захтев за пренесе
ним акцентом у страним речима треба поштовати све дотле док се бу
де сматрало да наша стандардна језичка норма почива на структури ...
оних говора који знају за четвороакценатску систему“196, тим пре, ве
ли проф. Пецо, што народ „стране речи које прима непосредно ту не
чини никакав изузетак (подвукао Е. Ф.) ... па отуда у народу коман
дант, комунист, фашист, окупатор и сл.“ иза чега, дакле, следи не
прикосновено правило да су „такви акценти још увек једино исправни

са становишта стандардне ортоепске норме“107.
8. У вези са оваквим, не баш напуштеним ставом у нашој норма
тивистици, могуће је учинити неколико напомена:
(1) Реч је о процесу који је без сумње одмакао од Вуковог-Дани
чићевог акценатског система, о процесу који није својствен речима
преузетим из других језика већ и домаћем лексичком корпусу.
103 Указивање на одступања од новоштокавских системских правила није из
остајало ни раније, али то није резултирало утврђеним нормативним захватима и ре
зултатима, исп. о тим појавама нпр. Пешикан М., Акценат и друга питања правил
ног изговора, Јез. прир., стр. III 40-66.
104 Исп. о томе нпр. Пешикан М., Јез. прир., стр. III 61.
105 Ми, међутим, нисмо наишли ни на један пример употребе "/о у речи на
-ист(а) (забележили смо пучист(а), антихрист, анархист(а), али се ни на једној од
њих не јавља акценат на ултими).
106 Пецо А., Основи, 78-79.
107 исто 79–80.

Неке појаве систем (ат)ског нарушавања акценатске норме

1325

(2) Не може се тврдити да се тзв. стране речи у народу изговара
ју у складу са стандардним правилима прозодије; о томе сведочи не
само свакодневна говорна ситуација већ и подаци верификовани у
научној (дијалектолошкој и др.) литератури 108.
(3) Неактуелна је теза да су народни говори релевантан путоказ
и оријентир за утврђивање савремене језичке норме., иако је цитат из
рада А. Пеце старијег датума (1971), ни новија нормативистичка
опредељења нису битно другачија. Она су унеколико узнапредовала,
али махом само у односу на сложенице (допушта се акценат силазне
интонације ван иницијалног слога у наздвипријатељ, пољопривреда,
многопоштовани, новодснован, па и великомученик), као и у позај
мљеницама, посебно у онима које су настале (формалним) спајањем
два иста или слична форманта, као: рокенрол, рентакар, берибери,
бугивуги, џијуџица, цикцак за које се каже да је: „како видимо ... ак
ценат понекад (подвукао Е. Ф.) и на последњем слогу чиме се нару
шава још једно новоштокавско опште правило“109. И то је мање-више
свc.

9. Овакав став наше нормативистике заснива се, наиме, на пре

мисама за које би се могло поставити питање — у којој мери имају ва
лидну лингвистичку аргументацију. Ово отуда што се:
(1) пренебрегава чињеница да је акценатска норма Вук-Даничић

заснована на језику од пре скоро 150 година и отада је језички разви
так не само узнапредовао већ и довео до становитих промена у низу
“ Исп. нпр. закључак М. Николића да је у ванстандардним позицијама
„појава акц, силазне интонације ... карактеристична /не само за говоре србијанског

Полимља већ/ и за друге источнохерцеговачке и новоштокавске говоре уопште“ (Го
вори, стр. 24-29) као и литературу коју Николић тамо наводи, посебно о томе: Ver
meer W., Non-initial Falling Tones in Neo-stokavian Dialects, Зборник Матице српске за

филологију и лингвистику ХХII-XXVIII, Н. Сад 1984—1985, 143—149. Поменућу,
осим тога, и једно истраживање говорнојезичких карактеристика ТВ дневника Теле
визије Н. Сад које су извршили мр М. Јоцић, др Д. Петровић и Љ. Суботић и утврди
ли: „да се у великој мери силазни акценти срећу и у унутрашњем слогу вишесло
жних речи и то у двама типовима: у страним речима и у (домаћим) сложеницама“, па
се ређају примери: инцидент, инвестиције, инвестатор, Португалија, пропаганда,
Марио Суареш, на територији, стабилизација, конкурентност, конструкција, га
лантан, милијарде, за конкретну анализу, елементи, ентузијазам, фотографије, ре
гистровање, бенефиције, директна помоћ, документ, информатор, интернациона
лизује, неутронско, организованог, организовање, паралелно, хипокризију, механиза
ција, хемикалије, пољопривредницима, у северозападним крајевима, Евровизија, насу
прот, самоуправним, електропривреда, вероватно, пољопривредна авијација, небла
говремени, такозваног, такозваној, истовремено, уколико, иако, самозаштита,
очигледно, петомесечни, понегде, у Југославији и др. (TV N. Sad, стр. 70–71).

109 Пешикан М., Јез. прир., 60-62.
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појединости, при чему ни елементи прозодијских одлика језика нису
остали непромењени.

(2) Не узима се у обзир чињеница да је стандардни језик дана
шњице језик културе, дакле образованог света, тј. онога слоја дру

штвене средине који ту културу и ствара, декле језик интелектуалних
кругова, електронских и штампаних медија комуникације, односно
оних језичких фактора који су у сталном и непосредном контакту са
свеопштом јавношћу.
(3) Запоставља се чињеница да је од Вука наовамо извршена
снажна интелектуализација и професионализација језика, што је ре
зултирало високим порастом броја речи, које напоредо са свеопштим
развојем друштва свакодневно улазе у наш лексички фонд и постају
иманентни део нашег изражајног потенцијала, понекад и са својстви
ма која се не слажу увек и са структуром нашег језичког система“.
(4) Самим тим, позивање на узор и компетенцију (просто)на
родног језика, па и кад је реч о нормативним својствима прозодијског
система, са лингвистичког становишта је превазиђено као прин
цип111.

(5) С обзиром на све ово, поново бисмо нагласили — да одступа
ње од традиционалне вуковске норме у корист језичке стварности не

представља нарушавање основних постулата вуковске оријентације,
већ напротив његово употпуњавање, односно прелазак са анахроне
ситуације на савремену, што, у складу са Вуковим начелом, значи
неопходно признавање реалног стања ствари, дакле ОНИХ Промена ко

је савремени пропсперитет собом у језик неизбежно доноси.
10. Теоријску подлогу таквом ставу формулисала је, чак поодав
но, Милка Ивић упућујући, пре свега стручној лингвистичкој публи
ци, упозорење да је у свету науке: „Савршено јасно указано и доказа
но ... да је процена тога шта је језички правилно, а шта неправилно
најприсније везано за питање социјалног престижа средине у којој је
израз подвргнут анализи поникао, да се стандардни језик одликује
110. На пример, продиру придевски облици који немају облике компарације,
именичке структуре које се не уклапају у наш деклинациони систем, навиру скраће
нице које у свет језика уносе поремећаје у језичкој семантици итд.
111 Исп. о томе М. Ивић: „Најшире омасовљени језик културног деловања из

раста, буја и негује се не по забаченим селима, међу неписменима, већ по нашим гра
довима, поготову у оним великим центрима где су најгушће концентрисани наши

образовани људи. У томе управо и јесте смисао урбанизације књижевног језика: на
родне творевине остају драгоцени бисер нашега фолклора, али по страни од онога

што је садашњи језички стандард, а чему је једини легитимни творац не село већ
град“ (О језику, стр. 96).
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„еластичном стабилношћу“, тј. да његова постојаност није апсолутна,

већ прилагодљива новим формама културног живота..., да се језик
културе неминовно интелектуализује, тј. добија одлике које верно ре
презентују ... свет образовног човека, дакле, онога коме је намењен и
чијој је бризи и поверен ... Недостатак потребне обавештености (о
репертоару основних знања каја је лингвистичка теорија давно при

купила) ставио је” — примећује М. Ивић — „нашу лингвистичку јав
ност у ситуацију ... да морамо једни другима, по лингвистичким пу
бликацијама, по симпозијумима и конгресима, доказивати већ давно
доказане, другде савршено познате чињенице: да цело столеће проте

кло од рођења једног књижевног језика значи довољно дуг период са
зревања ... и читав низ појединости по којима се садашњи језички
тренутак разликује од почетног.“ Најзад, ваља истаћи чињеницу да,
како вели М. Ивић, „искључиво у почетном тренутку стварања пи
смености једне средине може језик неписмених да постане и узор,
али је потпуно депласирано неписмене и данас сматрати компетент
ним у изграђивању језичке културе, у времену када је та култура већ
давно освештана писменом традицијом чији је носилац — образовани
слој народа“? Дакле, „треба јасно и гласно истаћи позитивну исти
ну: језички престиж, а с њим и језичка компетенција, припада данас
дефинитивно урбанизованом представнику нашег народа“ 13. Из ово
га следи универзални принцип: „Језик културе искључује дијалект ...
а укључује све оно што је средство културног општења“114.
Дакако, научни метод ревидирања старе или преобликовања и
устројавања нове норме (прескрипција) претпоставља претходну

комплетну елаборацију материјала (дескрипцију). Како је тема о ко
јој реферишемо комплексна и принципијелно осетљива, ми се овиме
заустављамо само на првој фази посла, остављајући ревизију норме и
њену дефиницију по страни, у нади да ће ово излагање дати за то од
говарајући подстицај и другима.
Наиме, упозорава М. Ивић, „сасвим је добро познато, да у најте
же и најпрече задатке спада решавање наше комплексне и комплико

ване ортоепске проблематике“, такве као што је одговор на питање —
како данас стоји у стандардном изговору акценатски систем који је
нормирао Даничић, какав је данашњи узус преношења акцента или
редовног одржавања постакценатске дужине, Шта са „приличним

бројем речи, махом страног порекла или сложеница по морфолошкој
112. Ивић М., О језику, стр. 92-93.
113 Ивић М., О језику, стр. 97.
114. Ивић М., О језику, стр. 107.
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структури (на којима се) појављују силазни акценти у неиницијалном
слогу — што значи драстично одступање од принципа Вукове акцен

туације. Домашај оваквих несаображености с прозодијском нормом
није нам довољно познат, у првом реду због тога што су наши грама
тичари, обузети мисијом одржавања „десетерачког језика“, губили
контролу над по нечем што се дешава у језичкој стварности наших
дана. Но, без обзира на граматичаре и њихове упорности, редовно се
догађаји развијају у правцу на који указује општелингвистичка тео
рија: стварну команду над главним токовима језика неумитно узима
ју основни расадници културе — велики градови ... у корист актуелне
језичке норме“115.
И одиста, већ и летимичан поглед на материјал језика открива
да стари Вук-Даничићевски систем данас више не задовољава и не

одговара у многим појединостима, па се шаблонски примењивана
стара решења на нове прилике доживљавају као неприродна и изве
ШТаЧСНа.

Питање је, рецимо, чак и за професионалне говорнике или спи
кере да ли ће, сходно Вук-Даничићевим правилима, изговорити —
штавише (како прописује Прав. и РМС) или штавише, да ли ће рећи
— самоуслуга, самообмана, многопоштовани, северозапад или севе
розапад (како све стоји у РМС), запад (Вуков акценат у Рj.) или запад
(како сугерише РСА деградирајући облик запад стављањем у загра
ду), западни и сл., да ли ће савремени говорник радије рећи: велеи
здаја, велемученик, великомученица (како наводи РСА) или (супротно
Вуковом пропису); велемученик, велеиздаја, великомученица, да ли је
данас оправдано прописивати искључиво: земљорадник, замљорадни
ков (РСА, РМС), а пренебрегнути земљорадник, земљораднички — ка

ко се чује у свакодневном говору, да ли је обичније (сходно правили
ма): интересент (РСА), реконвалесцент (РМС) или: итересент, ре
конвалесцент, ако је по норми консонант (РСА, РМС) онда је тако и
музикант, музикантски (у речницима РСА, РМС), а да ли је то тако и
у језичкој пракси једва да би се могло устврдити.
Остајање на позицијама старих норматива (наслањањем језика
образованих на узор неписмених, како то М. Ивић каже), очигледно

спутава да се уважава и верификује стварност“.
115 Ивић М., О језику, стр. 106.
116 И Петровић, Фонетика, констатује исто: “Одсуство реализма у погледима

на проблеме стандардне српске прозодије остаће, међутим, и до данас као јндно од
битних обележја у схватањима српских лингвиста.“
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Отуда, сугерише М. Ивић, „треба застати, па се поштено при
Хватити модернизације граматичког канона. Али те модернизације —
додаје она — не може бити док се дуг, пипав и одговоран посао описа
савременог језичког стања не приведе крају“117.
Полазећи од тога апела, овај је рад и намењен истина не толико
крају посла колико почетку озбиљног подухвата који надаље не би

више требало да остаје без свога краја.
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