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ЈЕДНА АКЦЕНАТСКА АЛТЕРНАЦИ1А У САВРЕМЕНОМ

СРПСКОXРВАТСКОМ 1ЕЗИКУ

Потребно је, најпре, да подсетим на извесне начелне чи-

њенице.

Прво. Акценатске су појаве у основи својој фонетске. Под

одређеним условима једна се акценатска појава јавл>а у одређеном

тренутку историјског развитка једног језика без изузетка, као и

сви гласовни закони уосталом.

Друго. Тачно је да је досад најбол>е српскохрватски књи-

жевни акценат обрадио Д а н и ч и Ь. То је трајна ДаничиЬева

заслуга за српскохрватску акцентологију. И српски и хрватски

дијалектолози у својим студијама о акценту појединих говора

упоређују свој дијалекатски материјал с ДаничиЬем као нормом.

На основу таквога рада и настале су модификације књижевне

акцентуације које су унели Б е л и Ь (Правопис 1950/1952) и

Правописна комисија (Правопис 1960).

Али, за карактеристику ДаничиЬева рада наводимо овај

цитат из БелиЬа, где он говори о ДаничиЬевој обради акцента

у именица: „ДаничиЬ је полазио од номинатива једнине и дао је

у својој студији безброј категорија. У ствари све ове многобројне

категорије, ако се пође од њихових правих унутрашњих особина,

своде се на врло мали број који претставл>ају стално понавл>ање

истих црта" (Историја српскохрватског језика, књ. II, св. 1:

Речи са деклинацијом, Бгд. 1950, стр. 25). Ово се може реЬи

и за ДаничиЬеву обраду придева и глагола.

ТреЬе. Иако се у савременом српскохрватском акценту чу

ва)у трагови многих појава и из ранијих епоха развитка српско

хрватског језика и из прасловенске епохе, ипак нема сумње да
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су у савременом српскохрватском језику акценатске по)аве такође

фонетске. Оне су у извесном смислу одређене истори)ским развит-

ком, али оне несумньиво има)у и сво)у савремену законитост.

Четврто. Посматране из морфолошке перспективе, акце

натске се по)аве )авл>а)у као акценатске алтернаци)е. То значи

да се с променом облика речи под одређгним условима мења и

акценат. Али су и ту саме акценатске по)аве фонетске: под истим

условима оне се )авл>а)у у свим врстама речи и њиховим облицима

где посто)е такви услови. Тако, уосталом, наука тумачи и акце

натске по)аве у рани)им епохама развитка српскохрватског језика.

II

Несумњиво )е, међутим, да и савремени српскохрватски

)език има сво)е акценатске алтернаци)е.

Мислим да је )една таква акценатска алтернаци)а она ко)а

се у формули може овако представити:

С*0 + (') + 0-0 : (ч) + (-) + (х).

Другим речима, ако се у појединим облицима дуги узлазни акценат

)ави између два кратка слога, ньему у другим облицима одговара

ситуација у ко)о) се на првом од та три слога налази кратки

узлазни акценат, на другом неакцептована дужина, и у ко)о) )е

судбина треЬег слога индиферентна.

Одмах треба да нагласим да су и данас за промене у акценту

од знача)а три последња слога. Услов: промена састава речи.

Ова се алтернаци)а, на)пре, )авл>а код именица. Доследна

)е у типова:

]унак — ]унйка;

йомоНнйк — йомоНнйка;

зайовёднйк — зайоведника;

исйодсунчанйк — исйодсунчанйка.

На исту се алтернаци)у своди и тип йуш — й$ша (преношење

з& номе аналошко )е према у град)1. Код свих ових типова, дакле,

у питаньу )е однос зависни падежи : ном. )едн.

*) Алтернација се овде у ствари на)бол>е огледа у примерима ни йуш —

на йушу. ]а. сам намерно ову алтернавду приказао у формули (") +0+С):0+

(—) + (х)л јер овде ни)е у питању једноставно однос (*):(") на шта 6и на први

поглед упуЬивала ситуација йуш — й$ша. Наиме, однос ОО не своди се

у в ек на ову алтернаци)у; нпр. то) не припада однос р$ка—р$ку )ер се овде
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Ова се алтернаци)а jaBJba и y типова ланац (ланац — öd ла-

наца), добйшак (добишак — ддбйшака) и ел., где je у ствари у пи-

тан>у однос gen. pi. према осталим облицима.

Ова je алтернащф доследна у односу ном. )едн. subst.: при-

CBoJHn придев у типова:

}унак (]унака) — ]унаков;

йомдНнйк (йомоНника) — йомоНнйков;

зайоведнйк (заповедника) — заповедников;

сшрйц (сшрица) — сшричев;

а тако^е и у односу subst.: adj. типа:

машина — машйнскй и ел.

Ова je алтернацэда тако реЬи доследна у глагола с двосло-

жном и вишесложном основой (ако им се инфинитивна основа

не завшрава на -Ь), и то у односу inf. :praes.:

шр"нуши — шрнём—шр"нуо (cf. ушр'нуши—ушрнём—ушр"нуо)>

хвалиши — хвалим — хвалио (cf. йохвалиши — йахвалйм —

йохвалио);

ййШаши — йишам — шииао (cf. зайишаши — заййшам — за-

ййшао);

йисаши — ййшём — üúcao (cf. наййсаши — наитием — на-

йисао);

шкрг^шнуши — шкргушнём — шкрг$шнуо;

]едначиши — ¡едначим — jeduátuos

веичаваши — венчавам — венчавао;

урлйкаши — урлйчём — урлйкао;

кукурекнуши — кукурёкнём — кукурекнуо;

живошариши — живошарйм — живошарио;

вечераваШи — вечеравам — вечеравао;

кукурекаши — кукурёчём — кукурекао;

йрщашел>ашиши — йрщашелашйм — йрщашелаишо;

арашосилаши — арашоейлам — арашосилао.

У глагола са (') у инфинитиву ова ce nojaea у ствари не

jaBJba само тамо где je претежан yranaj неке друге nojaBe (iüpé-

сши2 — }едносложна основа; жйвеши — ситуаци)а у вези са "Ъ;

личиши — акценат везан за непрелазне глаголе; казиваши, йаза-

акценат на проклитику преноси у виду(") и ел. Однос р$ка — руку — у руку

не захвата данас тако велики 6poj категори)'а и зато можемо реки да je он

данас непродуктивен.

*) Али исп. шресши — шресао — исшресши — исшрёсао.
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рйваши, окломаНйваши — специјални морфолошки однос основа

на -иваши\-у]ем; клёши, спёши — за данаппье )езичко осеЬање

неправилни глаголи), или, разуме се, ако се (') налази на првоме

слогу тросложних или вишесложних инфинитивних основа, када

)е акценат непроменл>ив (завидеши, йарложиши, аминаши, како-

шаши, завешоваши).

Али кад се у ДаничиЬа прегледа)у бро)ни примери глагола

у ко)иХ се )авл>а алтернаци)а о ко)о) )е реч, )асно се види висока

фреквенци)а њене примене у глагола.

Такође, ова се акценатска алтернаци)а )авл>а у глагола у

односу 3. р1. ргаез.: остали облици ргаез. у типова:

ййшаши — ййшам — ййшщу (сГ. заййшам — заййшаф);

венчаваши — вёнчавам — венчйвщу;

вечераваши — вечёравам — вечеравају;

арашосйлаши — арашдсйлам — арашосйлщу .

Што се у народним говорима )авл>а)у облици ййшщу, зайй-

шщу, вёнчавщу, вечёраваф, арашдсйла^у, разлог )е утица) осталих

лица ргаез.

Ова се акценатска алтернаци)а, сем тога, )авл>а и у )ош

)едном случа)у у глагола. То )е познати однос 1, 2, З.зд. ргаез.

према 1, 2. р1. ргаез. у глагола:

желйм — желймо;

зеленйм — зеленимо;

лдмйм — ломимо;

сведдчйм — сведочймо;

йри]ашёлйм — йрщашелймо;

вёнчам — венчамо;

оружам — оружамо;

руковёдам — руковедамо.

Али, у вези с овим глаголима треба реЬи да )е веЬ ДаничиН

допуштао йёчём — йёчёмо (поред йечёмо) и умём — умёмо (поред

умёмо) .' Нови заједнички Правопис допушта и жёлймо, зелёнймо,

лдмймо, сведочймо, йрщашёлймо, вёнчамо, оружамо, руковедамо.

Међутим, и у Правопису је доследно ]унак — ]унака. Правопис

се у свему овоме у вези с глаголима ослања на западни)е српско-

хрватске говоре. Очевидно )е алтернаци)а о ко)о) говоримо почела

да се у тим говорима нарушава у односу између облика који су

ча известан начин синтаксички равноправни (по)едина лица у

5*
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ргаез. — з§ . : р1.)> док се у односу између неравноправних облика

чува (номинатив : коси падежи).

Ова се алтернаци)а )авл>а и у придева вала» — валана где

)е у питаньу однос тазс. : Гет. (пешг.). Што се она не )авл>а у

примеру крцаш — крцаша, об)ашньење )е дао сам Даничин: он

крцаш тумачи према йунцаш (Срп. акц. 223) (очевидно емфа-

тични акц.).

Ова се алтернаци)а, сем тога, јавл>а у )ош неким ситуащцама:

1) У односу деп. зд. (тзгг. зд.) према деп. р1. типа еёсшра

— еёсшрё (еёсшрбм) : сесшара.

2) У знатном бро)у категори)а кад се у именица )авл>а (у) +

С) + О-*) други део алтернаци)е долази у речима (обично глаго

лима) изведеним од тих именица:

а) (р$ка) — ур$чиши : уручйм;

б) (1ос. зд. облику) — уоблйчиши : удблйчйм.

Мислим да се може рени да се 1ос. зд. типа облику и сл.

и губи у извесним српскохрватским говорима зато што он нема

практично могунности да алтернира у парадигми са ситуаци)ом

О + (—) + (х). Акценат глава стабилан )е зато што )е то акценат

пот. з0., дакле лексички акценат.

3) У овоме низу могли би се навести и односи : )ёдног(а) —

]еЪн6га; мд]ёг(а) — мо]ёга и сл.

Међутим, да ]е алтернаци)а о ко)'о) )е реч жива у данаппъем

српскохрватском )езику, доказу)у и ове чињенице:

1) Многе стране именице тазс, пришле су у српскохрват

ском )езику типовима ]унак и сл. (сГ. Речник САНУ, развил).

2) Многи сграни глаголи пришли су типовима йийсаши и

сл. (пэ.).

3) У дијалектима с четвороакценатским системом именице

типа белов прилазе типовима ]унак а глаголи типа исшрёсши има)у

1пГ. йсшрёсши.

На кра)у, ни)е потребно об)ашњавати да поменута акце-

натска алтернаци)а ни)е у свим наведеним категори)ама настала

током истори)скога развитка на исти начин. За данаппье )езичко

осенање важно )е да се она сада )авл>а у тим категори)ама као

алтернаци)а и да је — управо зато — данас творачка.

Берислав М. НиколиН

14. V 1961, Београд.
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