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УПИТНИК ЗА ИСПИТИВАЊЕ АКЦЕНТА

У ШТОКАВСКИМ ГОВОРИМА

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

1. Потребно је најпре да изнесем како је настао овај упитник

и како је добио свој садашњи облик.

Мој пок. професор А. Бел и ћ поверио ми је, средином 1959. г.,

израду штокавског акценатског упитника на основу којега би се мог

ли прикупити подаци потребни и довољни за израду дијалектолошког

атласа. И данас са захвалношћу истичем драгоцене савете и непре

кидан подстрек што сам их током рада добијао од проф. Белића.

Тако израђен, мој штокавски акценатски упитник, заједно са

Iштокавским фонетским, морфолошким, синтаксичким, лексичким и упит

ником за творбу речи, које су израдили други аутори, укључен је

потом у програм Југословенског комитета за дијалектолошке атласе.

Према усвојеној процедури у Комитету, два рецензента (проф. др

Јован Вуковић и проф. др Павле Ивић) написали су

посебне рецензије о акценатском штокавском упитнику (као што су о дру

Гим упитницима рецензије писали други рецензенти). Затим је пленум

Комитета дискутовао и о упитнику и о рецензијама. Са дужним поштова

њем истичем да је у дискусији учествовао и пок. проф. др Стјепан

И вш и ћ. На следећем пленуму одлучено је да текст мога упитника ре

дигујем на основу рецензија и поменуте дискусије. Пријатна ми је дуж

ност да се захвалим М. и л и ј и Стан и ћ у на помоћи коју ми је

Указао при овом редиговању. Тако је настала ова редакција мога што

кавског акценатског упитника коју сада објављујем.

Овај је упитник, дакле, састављен с циљем да се на основу њега

прикупе са штокавског терена подаци за израду дијалектолошког

атласа, и то, разуме се, одељка о акценту. Тај циљ одредио је и обим

самом упитнику. Обухваћене су у првом реду оне појаве које су значајне

за акценатску типологију, да би се на основу њих повукле изоглосе.
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Разуме се да управо из наведеног разлога упитником нису обу

хваћене оне појаве које за овај посао нису од значаја. Нису нпр. по

стављана детаљна питања о лексичком одступању у акценту од Вука

и Да ни ч и ћа (тј. да ли нека именица, придев, глагол или сл. припа

дају Даничићевом или неком другом акценатском типу). Па ипак, то

не значи да овај упитник не може послужити и за детаљно испитива

ње акцента појединих штокавских говора с циљем да се напише сту

дија из дијалектолошке акцентологије. Самим тим што се обраћа паж

ња на све важније особине штокавске акцентуације, овај се упитник

може и ту корисно применити.

2. Веома је важно утврдити начин на који ће се испитивач слу

жити овим упитником. Акценат је материја која лако може промаћи

испитивачевој пажњи усредсређеној на неку другу језичку појаву.

А већина акценатских појава може се на терену установити углавном у

слободном разговору с информаторима. Такав разговор, како то тач

но саветује проф. А. Белић у писму Б од у ен у де Кур те не у,

не сме се односити на језик. Испитивачу је допуштено само да импро

визује такав разговор у којем ће информатор и не слутећи употре

бити тражену језичку (акценатску) појаву. Овај ће упитник, дакле, ко

pисно послужити својој сврси само ако дође у стручне и веште руке.

Можда се, уосталом, директна питања могу допустити једино за ут

врђивање каквог лексичког акцента. У таквом би случају поуздани

информатор можда могао читати одреднице нпр. из Вукова Рјечника.

3. Овај је упитник, иначе, састављен тако што је сваким поје

диним питањем обухваћена једна одређена појава. Уз питања су обично

давана и објашњења. Тим објашњењима су у првом реду сложена питања

подељена на потпитања, а такође су давана и друга слична упутства.

Питања су, разуме се, конкретна. Трудили смо се, међутим, да

и у тако конкретним питањима дође до изражаја онај дубљи смисао

акценатских промена који је открила теорија словенских акцената.

Применили смо принципе Белићеве лингвистичке школе.

4. У питањима која су ушла у овај упитник нису навођени сви

појединачни примери обухваћени појавом на коју се такво једно питање

односи. Навођена је по правилу већина најтипичнијих речи. м

Добро ће бити ако испитивач понесе на терен, поред Вукова Рјеч

ника и Даничићевих студија, и студије о неким блиским а већ проученим

говорима.“

* Библиографију в. код М. Храста у Нrvatskom dijalektološkom zborniku

књ. I и код П. Ивића: 1) у његовој Дијалектологији (изд. М. српске 1956/57); 2)

у његовој књизи Die serbokroatischen Dialekte. .. (Хаг 1958).
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5. У овоме су упитнику питања постављена углавном са позици

је четвороакценатске системе. Претпостављамо да ће стручном ис

питивачу бити лако саобразити питања говорима с трсакценатском,

двоакценатском или једноакценатском системом. Ово утолико пре

што су и у досадашњим студијама из дијалектолошке акцентологије

и такви говори упоређивани с Даничићем као нормом.

6. Примери којима су илустрована поједина питања у упитнику

давани су у књижевном, углавном екавском облику. По себи се разуме

да испитивач примере треба да наводи онако како се јављају у говору

који проучава.

ПИТАЊА

I. ОIIIIITA ПИТАЊА

1. п. и та ње. Који је тип штокавске акцентуације заступљен у

говору који се испитује?

Обја ш ње ње: Утврдити, најпре, акцентуацију с обзиром на

четири основна типа штокавске акцентуације: А) троакценатски (- " "),

Б) двоакценатски (" "), B) четвороакценатски ("" ""), Г) једноакце

натски ("). Затим детаљно приказати ситуацију ако је у питању тип

под (А) или (Б).

Код типа под (А) треба узети у обзир класификацију штокавских

говора Славонске Посавине с тзв. чакавским акутом, коју су дали

С тј. Ившић у расправи Današnji posavski govor (Rad 196, стр. 144—

—149) и А. Белић у студији. О чакавској основној акцентуацији (Глас 168,

стр. 6—11). Наводимо Ившићеву табелу:

воде, сачувам, остб, носили, отац, казали, руком, казиво;

II. воде, сачувам, ост б., носили, отац, казали и казали, руком и

рукбм, казивб и казиво;

Ш. воде, сачувам, остб, носили, дптац, казали, руком, казивб,

IV. воде, сачувам, остб (остал), носили, дптац, казали, руком, казиво

(казивал); -

V. воде, сачувам, оста, носили, дптац, казали, руком, казивб;

VI. воде, сачувам, остб, носили, дптац, казали (казали), рукбм (руком),

казивб (казиво);

VII. воде, сачувам, детб, носили, датац, казали, руком, казивб;

VIII. воде, сачувам, детб, носили, дпац, казали, руком, казивб,

IX. вдде, сачувам, детб, носили, дитац, казали, руком, казивб.

Код типа под (Б) треба узети у обзир да има говора у којима није

доследно сачувана двоакценатска система, већ да има појава дели
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мичног новоштокавског преношења. У таквим случајевима треба

водити рачуна о овим околностима: а) “ се преноси лакше него о (се

стра али сестре у Васојевићима), б) крајњи слог лакше губи акц. него

унутрашњи (језик али лопата у Васојевићима), в) отворени крајњи

слог лакше губи акц, него затворени (сестра али језик у црногорским

говорима), г) на дуги претходни слог акц. се лакше преноси него на

кратки (питала али лопата), д) јављају ли се преношења типа сестра,

глава (м. сестра, глава).

2. питање. Постоји ли у говору који се испитује тзв. ка

новачко дуљење, тј. да ли "">” “ у претпоследњем слогу: село - село,

језик - језик?

3. п. и та ње. Да ли је тзв. дуљење пред сонантом утицало на

однос између кратког узлазног и дугог узлазног акцента?

Об ја ш ње ње: Да ли се нпр. према ген. сг. нбвца говори и у

ном. сг. нđвац или се обрнуто према ном. ст. новац говори и у ген. cГ.

ндвца или се јављају све поменуте варијанте? Како се акцентују именице

синовац, удовац, (синдвац, уддвац или синбвац, удбвац)?

4. п. и т а ње. Изостаје ли дуљење вокала у слоговима са силаз

ном интонацијом које затварају сонанти после којих долази слог који

почиње сугласником тј. говори ли се здравље, зеље, сунце, сламка, јарца,

кланца, старца, старци, Турци, Крешевка или здравље, зеље, сунце,

cламка, јарца, клинца, старца, старци, Турци, Крешевка?

5. п. и та ње. Изостаје ли у говору који се испитује секундарно

дуљење основног вокала у именицама гвожђе, гробље, грожђе, прошће,

jробље, снопље, саће, тј. говори ли се гвожђе, или гвожђе, грббље или

грдбље итд.

5а. п. и та ње. Да ли се чува прасловенско дуљење првобитно

кратких вокала (и њ - a) ако је на њима био акценат у примерима типа

Бöг-Бога, ббк-бока, брбд-брдда, рбк-pôка, сок-сдка и сл.?

6. п. и та ње. Познаје ли говор који се испитује скраћивање

f-f тј. говори ли се крв, црква, учврстити или крв, црква, учврстити?

6a. п. и та ње. Јавља ли се акц. кућа, брата (2. ст.), ништа?

7. п. и та ње. У којој се мери чува мелодиозност акцената?

Објаш ње ње. Треба водити рачуна о овим околностима.

А) Стј. Ившић овако описује посавски - : „Slog se, stojeći

pod akcentom, što ga bilježim znakom -, izgovara tako, da je ekspi

ratorna sila veća u drugom dijelu sloga, a i glas poraste, dakle je ak

cenat - uzlazan“ (Rad 187, 146). Ившић овако диференцира ново

штокавски и посавски - : „Razlika je između štokavskoga akcenta º i

akcenta-, što glas u prvoga raste jednako, a u drugoga skoči“.
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После тога професор Ившић схематски приказује разлику из

међу акцента (а) и акцента (а). Ми ту схему из техничких разлога

нећемо приказати у овоме упитнику. Читалац је може наћи у Radu

187, стр. 147. Навешћемо само да проф. Ившић истиче да се у а

„glas diže „jednomjerno“ a u a nema između nižega dijela na početku

i višega na koncu nikakvih glasova po srijedi“ (Rad 187, 147).

Б) О мел од и ј и четири штокавска књижевна акцента Бран

ко М и лет и ћ каже ово:

„А к ценат ". С обзиром на кретање мелодије, постоје пре

свега два типа: 1) ни зла за н у централним говорима (Босни и Хер

цеговини, Мачви, Дубровнику и другде) и 2) ра в ни у Београду и у

другим источним крајевима. Први (низлазни) изговор је типичнији,

много више распрострањен, по свој прилици, архаичнији. Сем ова

два основна типа постоје и прелазни типови акцента “ с мање или више

равном или низлазном мелодијом.

Акценат“ је у свим нашим говорима ни зла за н, али тако да

мелодија по правилу чини неке врсте лук: она се у почетку мало пење,

а затим све до краја (нагло) опада; обим овог пада може бити — већ

према дијалектима — мањи или већи, али постоји свугде. Падање

мелодије је у дугом вокалу, природно, дуже па према томе и осетније

За слух.

А к ценат има у свим нашим говорима најчешће узлазну

мелодију и то или: 1) потпуно у зла зну од почетка до краја,

или 2) само дел и м и чно у зла зну, док је један део мелодије

раван. У таквим случајевима постаје, дакле, акценат сличан акценту ".

*

А к ценат има од свих наших акцената најсталнију мелодију:

он је увек у зла за н. Истина, постоје и ту дијалекатске разлике:

у неким дијалектима је мелодија јаче узлазна (у таквим је дијалектима и

по правилу узлазан), а у некима мање“ (Основи фонетике српског језика,

стр. 97).

О интенз и те ту четири штокавска књижевна акцента Б.

Милетић каже ово:

„У низлазним акцентима (" и ") је кретање интензитета углавном

паралелно са кретањем мелодије: он се у почетку мало повећава или

остаје извесно време практично константан, а затим постепено опада

сасвим природно. Насупрот томе у узлазним акцентима () и () не постоји

потпун паралелизам у кретању интензитета и мелодије: интензитет

расте само у првој половини вокала, а онда до краја спада“ (lcc. cit.).
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B) А. Белић овако описује експираторни акценат призренско

—ТИМОчких Говора:

„Акценат је свих ових дијалеката експираторан: један се слог

по јачини гласа истиче међу осталим. Он је носилац акцента. Често

се пута мења и висина тона онога слога који је акцентован; он може,

донекле, да расте (да се повишава) или да опада; али то није стално и

зависи од реченичког акцента у опште и од многих субјективних особина

у говору појединаца. Једина разлика која се може у овоме правцу кон

статовати међу различним дијалектима источне и јужне Србије јесте

у самој јачини експираторнога акцента, о којем говоримо, и у темпу

говора који са овим стоји, донекле, у вези. У тимочко-лужничкоме

говору по јачини својој и времену трајања акценат се приближава веома

краткоме (“) акценту београдскога говора који не расте као у другим гово

pима, већ или опада или му је тонска висина за време његова трајања

стална, непроменљива . . . У заплањско - јужноморавскоме дијалекту

темпо је говора много бржи него у тимочко-лужничкоме, акценат

је оштрији и краћи од заплањско-лужничкога и приближује се по

својој експираторној јачини и, донекле, по своме брзоме опадању,

неки пут до терце, оштроме (") акценту оних наших дијалеката који

су задржали стари оштри акценат . . . .“ (Дијалекти источне и јужне

Србије 271—272).

Г) О неакцентованим дужинама иза акцента А. Белић каже ово:

„Све дужине иза акцентованог слога добијају карактер низ

лазних споредних дугих акцената“ (Савремени српскохрватски књижевни

језик, Г део: гласови и акценат, стр. 108).

8. п. и та ње. У којој је мери у начелу заступљено преношење

акц. на проклитику?

Обја ш ње ње: Ово сложено питање садржи две групе про

{}лема:

прво. Да ли се преношење на проклитику врши по истим прин

ципима као у Даничића. То значи: да ли се у говору који се испитује

старо одн. ново преношење јављају у истим категоријама у којима

и код Даничића, или има категорија у којима је код Даничића старо

а у говору који се испитује ново преношење (и обрнуто); и — постоје

ли у говору који се испитује категорије са преношењем акц, којих код

Даничића уопште нема;

друго. Да ли је уопште преношење акцента на проклитику онако

доследно спроведено као у Даничића или наново преовлађује индиви

дуални акценат засебних речи (нпр.: говори ли се доследно до мајке

или се јавља и од мајке и т. сл.)?
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Поводом прве групе проблема треба одговорити на ова питања:

А) Постоји ли у говору који се испитује прасловенско преношење

у ак. сг. и ак. пл. именица а-основа и то у типова вдда, планина и

глава: низ воду, за децу, на земљу, пред зору, крдза земљу, на ноге; — на

брзину, у висину, у планину, на срамоту, мимо планину, на дубину; — у

војску, у главу, за душу, низа страну, низа стене?

Б) Постоји ли у говору који се испитује прасловенско преношење

код именица маск. offо-основа у типова који имају стари " или T,

на почетном слогу? У обзир долазе типови град, лакат, дблак, мед,

гдвор, восак и сл.: у град, из града, иза града; — на бубањ, до лакта;

на дохват, у облаке, за појас, на поклбн;—за Бога, пред Бога, у госте,

у мед, испод леда; — на стожер: — до воска, под нокте, на рогаљ, на

трошак?

B) Постоје ли у говору који се испитује аналошки примери с

прасловенским преношењем код именица које немају на првом слогу

прасловенски " или ", већ су касније (у српскохрватском) пришле

акценатским типовима наведеним под 8 Б: у Будим, на кантар, на месец;

— на Дунав, до Дунава, до ђавола, д камен, под прстеном; у ветар, без

ветра (Даничић), у бунар, под бусеном, под јасеном, на пламен (у пље

ваљском — Ружичић, СДЗб III, 173), у вршај, до амбара, на јуриш, у

ваздук, из дувара (у Пиви и Дробњаку, — Вуковић, СДЗб. Х, 216),

у амбар, у чардак, из вршаја (у посавском славонском, — Ившић, Rad

196,158)?

Г) Постоје ли у говору који се проучава примери у којима се

акценат са именица које су, иако немају на првоме слогу прасловен

ски " или “, пришле типовима наведеним под 8 Б, преноси по новом,

српскохрватском (новоштокавском) типу преношења: на бадњак, у

бачвaра, на витеза, до голуба, из воћњака (в. СДЗб III, 173)?

Д) Постоји ли у говору који се испитује прасловенско преноше

ње код именица фем. 1-основе које имају на првоме слогу прасло

венски " или "Р У обзир долазе типови нбћ, помбk, маст, јесен, дбијест:

под ноћ, до кости, без соли, — на маст, за реч, до глади; — на зелен,

под јесен, у обијест, на памет. Јављају ли се ликови: до жалости, до

радости?

Ђ) Постоји ли у говору који се испитује прасловенско прено

шење код типа заповест: по заповлд (Ившић, Rad 196,158), на Благо

вијес(т), на руковет (СДЗб. Х, 247).

Е) Постоји ли у говору који се испитује старо преношење код

именица неутр. oliо-основа у типова злато и коло: до злата, у месо,

у сено, по телу; — у коло, у море, у поље, до слова, преко мора и сл.?
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Ж) Постоје ли у говору који се испитује примери с прасловен

ским преношењем у именица које немају на првом слогу прасловен

ски " или ", већ су касније (у српскохрватском) пришле акценатским

типовима наведеним под 8E: за срце, за грло, на зрно, на лето, из јутра,

уз брдо, на дрво (Даничић), у блато, по блату, у брашно, у жито (Ившић,

Rad 196, 158)? Говори ли се по јутру према изјутра (Ружичић, СДЗб

III, 173)?

З) У говорима у којима се јавља појава 1 Бд јавља се и старо

преношење и у некојим типовима који немају стари силазни акц. на

почетном слогу. Такво је преношење доследно код неких именичких

типова са " у ном. сг. а ређе код именица са ". Треба одговорити на ова
ПИТАЊa : м

а) Јавља ли се, и да ли је доследно, старо преношење код типа

краљ: код краља, на пут, за маљеве, под гуњеве, за стричеве (М. Стева

новић, СДЗб Х, 85). — Јавља ли се преношење т. преко света и сл.?

б) Јавља ли се, у спорадичним примерима, старо преношење код

типа коњ: за коње (o. c. 86)?

в) Јавља ли се, и да ли је доследно, старо преношење код типа

крило: у крило?

г) Јавља ли се, у спорадичним примерима, старо преношење код

именица неутр. oliо-основа са " (којем у Даничића одговара '): у

село, на чело, у перо (o. c. 107)?

д) Јавља ли се, и да ли је доследно, старо преношење код Да

ничићевих типова берба и мајка: пред бербу, за плату; — за мајку, на

карте, у цркву (o. c. 122)?

И) Постоји ли у говору који се испитује ново преношење у при

мерима као :

без мајке, пред црквом, дд гљива; — за старца, на Турке, у Карловце,

дд врабаца, до Руса, — у сунце, из царства, без лишћа, са села, из кбла,

из писама; — -

више куће, за јабуку, на продају, без батина; — пред смрт, по

смрти, — до брата, у плач, у клинац, иза сна, испред брата, код сељана,

у Бугара, до грађана; — на место, у блато, по селима, у ребра; — за

јагње, до јагњета, дд јарета, у ђубрету, под ћебетом, до прасета, за

времена.

Поводом друге групе проблема треба узети у обзир чињеницу да

се преношење на проклитику у савременом српскохрватском језику

„све више губи, сем у скамењеним изразима као иза сна, и да преов

лађује наново индивидуалан акценат речи“ (Белић). Зато треба утврдити

да ли се у говору који се испитује не говори, поред наведених примера, и:
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низ воду, у планину, за главу и сл., у град, на бубањ, на дохват, од воска и

сл., без соли, за реч и сл., од злата, у поље и сл., без мајке за старца и

сл., без батина и сл.

Сем свега овога, јављају ли се преношења типа добрд јутро, добар

дан, сваки час = сваки час, свети Петар?

Најзад, јављају ли се преношења акц. на везнике (да видиш, и

пб и сл.)?

9. п. и та ње. Да ли се чувају све Даничићеве неакцентоване

дужине?

Објаш ње ње: Ако се не чувају, треба водити рачуна о више

околности.

А) Ако није у питању говор са четвороакценатском системом,

утврдити чувају ли се, и у којем обиму, дужине и испред и иза акцента.

О судбини дужина иза акц, в. 9 Б (и В).

У вези са дужинама испред акц. треба водити рачуна о томе да

ли се оне чувају и испред (нардд), и испред г (казивб) и испред- (руком).

Б) Што се тиче дужина иза акцената (и то пре свега у говорима

са четвороакценатском системом, а затим и у другим) треба утврдити:

a) судбину дужина после сваког акцента посебно. Дужине се

обично најлакше губе после " , а најбоље чувају после “ (кутњак,

празник, путник, радник — занат, зидар; јунак, копач, певач, рачун);

боље се чувају после него после “ (главе, зиме, руке, траве — књиге,

креше, вддâ, чуди, пију);

б) судбину дужина у последњем слогу и унутрашњим слоговима;

дужине се обично лакше губе у последњем него у унутрашњим слого

вима (књиге, креше, води, чуда, пију — мишљење, драја, бацамо, држали,

драли);

в) судбину дужина у последњем отвореном и последњем затвореном

слогу; обично се лакше губе у последњем отвореном (здре, кдсé, сестре

ген. сг. — занат, зидар, јунак, копач, драч, певач);

г) чувају ли се два дуга слога у једној речи; ако су у питању две

неакцентоване дужине, која се губи: она која је непосредно иза акцента

или она која долази после неакцентоване дужине (чарапа, чарапа

чарапа);

д) постоје ли аналошка скраћивања (мислим према мисли, али

бадњак).

B) Посебну пажњу, и то независно од наведених услова, треба

обратити дужини вокала е у презентским наставцима: да ли је он доследно

дуг или је кратак, и то у ова два случаја:
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а) Код глагола који на слогу непосредно испред наставка е имају ”:

зебем, предем, растем, тресели или зебем, предем, растем, тресем. Јавља

ли се дужина само у сг.: тресем-тресемо?

б) Код глагола чија се презентска основа данас завршава на је:

бијем, крајем, шијем, чујем, казујем, опасујем или бијем, кријем, шијем,

чујем, казујем, опасујем и сл.

Г) Такође посебну пажњу, и то независно од горњих услова,

треба обратити дужини у глаголских именица (писање или писање и сл.).

На по ме на. У говорима који иначе добро чувају неакцентоване

дужине, синтаксички моменат може да допусти скраћивање дужина.

Нпр. у десет динара дужина генитивског а може бити скраћена јер је

број десет довољан да укаже да је у питању ген. пл. Кад таквог син

таксичког момента нема, дужина се у таквим говорима не губи (ди

нара).

9a. п. и та ње. Постоји ли појава скраћивања акцентоване дужине

на финалном вокалу и иза неакцентоване дужине (воде - воде, трпимо -

трпимо)?

10. п. и та ње. Постоје ли у говору који се испитује дужине

којих нема у Вука и Даничића?

Објаш ње ње. Треба водити рачуна о овим категоријама:

А) Постоји ли дужина наст. ама у дат.-инстр.-лок. пл. име

ница фем. а-основа и кад се она јавља (нису познати говори са

Дужином на наст. —ама ако се на непосредном претходном слогу налази

узлазни акценат, дакле крушкама али водама).

Б) Постоји ли дужина инф. наставака -нути, -ати, -ити и кад се

она јавља (услови исти као под 10 (А), дакле: бринути, цртати, ми

cллти или бринути, мислити, цртати).

В) Постоји ли у придева дужина наст. -ав, -аст и -ин и кад се она

јавља (услови исти као под 10 (А, Б), дакле гарав, китњаст, бабин).

Г) Да ли је у 3. пл. имперфекта наст. -y дуг или кратак (купо

ваху или куповаху).

Д) Да ли је у 3. пл. аориста наставак -е дуг или кратак (узеше,

узеше, носише или узеше, носише).

Ђ) Да ли је у трпноме придеву глагола на -ну!-не наставак -у

дуг само кад је претходни слог кратак или и кад је дуг (кренут, -a, -o

или кренут, -a, -o).

Е) Постоји ли дужина наст. -а у ном.- ак. пл. именица типа крила,

поља.

ж) Постоје ли дужине у збирних именица типа лишће, суђе?
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З) Постоје ли дуљења пред сонантима у овим случајевима: његов,

такав и сл. ; дчев, мдмкбв, сестрпн; добар; плетен; један; јесам, нисам;

организам; комунизам; закбн; момком или његов и сл.

И) Постоје ли дужине типа биб, тебци?

Ј) Постоји ли дужина на наставку ген.-ак. личних заменица

1. и 2. сг., повратне заменице, личне заменице 3. Сг. Маск. и заменице

ко, што (мене (мене), тебе, себе, њега, кдга, чега). Постоји ли таква

дужина у дат.-лок. ст. (мент — мене и сл.)?

К) Постоје ли разна дуљења у сантхију (нпр. жена је, дуа ми).

Л) Да ли именице на -ост с акцентом на основном вокалу чувају

дужину на наставку и у косим падежима (радбсти, ген. ст.).

М) Да ли именице типа благбет, -ости чувају дужину на наставку

у ном. СГ. (благост или благост).

H) Како се изговара ген. пл. типа гостију, очију, гдстију или

гдстију.

Њ) Да ли је деминутивни форманс -ић дуг или кратак (бичић,

брешчић, вранчић, вратић, градић, црвић или бичић, брешчић, вранчић,

вратић, градић, црвић).

О) Постоје ли дужине у компаративу типа: старији, новији?

П) Постоје ли дужине типа Марина, трешена, трпимо?

P) Постоје ли дужине у прилога:

a) на -ски (српски и сл.);

б) када, сада, тада; данас, ноћас, вечерас;

в) брже (или брже).

II. ДЕКЛИНАЦИЈА

Именице фем.

11. пит а ње. У којој се мери чува стари акценатак. сг. именица

a-ocнове?

Објашње ње. У обзир долазе типови глава, вд.да, брзина:

војску, главу, грану, греду, душу, заму, страну и сл., вдду, даску, децу,

жељу, земљу, здру, косу, росу и сл., брзину, висину, даљину, дужину,

лепоту, планину, срамоту, ширину и сл. Најлакше се акценат ак. Сг.

изједначује с акцентима осталих падежа код типа брзина при чему се стари

акценат обично чува у прилошким синтагмама на брзину и сл. Такође

треба утврдити није ли акценат ак. ст. преовладао код неке именице

(планина, исп. гдспођа - госпдlja).

12. п. и та ње. У којој се мери чува стари акценат дат, сг. име

ница а-основе?
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Објашње ње. У обзир долазе типови глава, вода, брзина

(глави, души, реци, руци и сл., води, деци, земљи и сл., сироти и сл.). С

обзиром на то да дат. не долази често у говору, овој појави треба по

светити посебну пажњу. Постоје говори у којима је ова појава изгубљена,

али се и ту чува дат. сг. деци (који је на тај начин постао лексички ак

ценат).

13. п. и та ње. У којој се мери чува стари акценат ном.-ак. пл.

именица а-основа?

Објашњење. У обзир долазе типови глава, вода, висина

(главе и сл., вдде и сл., планине и сл.). И овде нарочиту пажњу треба

посветити типу висина.

14. п. и та ње. У којој је мери заступљено скраћивање " - " у

дат.-инстр.-лок. пл. именица а-основа типа глава (брадама, гранама,

рукама, свињама)?

Објашње ње. Треба видети постоји ли разлика између стари

је и млађе генерације (има говора у којима млађе генерације не познају

ове појаве). Сем тога, има ли неке разлике међу овим падежима (тј.

да ли је у сва три ова падежа заступљена ова појава).

15. п. и та ње. Јавља ли се акц. ген. пл. типа: батина (батина),

мајака, ћурака?

15а, п и та ње. Какав је акц. ген. пл. (некадашњег ген. дуала

руку, ногу, слугу: руку-pуку-руку, ногу-нбгу, слугу-слугу?

16. п. и та ње. Постоји ли узајамни утицај именица типа глава и

типа књига?

Објаш ње ње. Нарочиту пажњу треба обратити на ситуацију

код личних имена: да ли је акценат диференцијални знак за значење

у случајевима као Ђбка-Ђока, Ђура-Ђура, Жика-Жика, Мића-Мића,

Миша-Миша, Нина-Ниша, Тбиа-Тоша, одн. Ана-Ана, Анђа-Анђа,

Jбка-Јока, Канда-Канда, Мара-Мара,Мица-Мица, Перса-Перса, Санда

—Санда, Синђа-Синђа, Смиља-Смиља и сл.?

17. п. и та ње. Какав је акценат тросложних и вишесложних

именица на -ица (башчица-баштица-баштица-баштица-баштица и сл.)?

Објашње ње. Стање утврдити на основу што већег броја

примера.

17a. п. и та ње. Какав је акценат именица страног порекла са

суфиксом -ика: ботаника, република, физика или ботаника, република,

физика?

176. п. и та ње. Говори ли се зоолдгија, комисија или зодлбгија,

компсија?

17в. питање. Говори ли се Револуција или Ревдлуција?
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17г. п. и та ње. Какав је акценат именица: жеља, игра, снаха,

суда; рука, нана, торба, чорба; прича, школа; неслога, испаша, долина,

ледина, сланина, прашина, слабина, машина, родбина, Србија, забава, за

става, надница, награда, ианарика, заједница, новајлија, приповетка,

загонетка?

18. п. и та ње. У којој је мери у говору који се испитује заступ

љено померање акцента према крају у лок. сг. именица фем. i-основа?

Објашњење. У обзир долазе именице с акцентом на основи,

одн. типови нбћ, помбћ, маст, памет, заповест и сл. (кдсти, крви, ноћи;

болести, жалдсти, младдсти, помоћи, раддсти, стардсти, власти,

дужи, масти, речи, свести, ствари, ћуди; голени, памети; заповести).

— Јавља ли се скраћивање -“ (у својати)?

19. п. и та ње. У којој је мери заступљено померање акцента

према крају у ген. пл. именице фем. ž-основа?

Објашње ње. У обзир долазе исти акценатски типови који су

поменути у претходном питању (вашт, кдсти, кћери, ноћи, болести,

кокдит, власти, речи; буради, голент; заповести).

20. п. и та ње. У којој је мери заступљено померање акцента

према крају у дат.-инстр.-лок. пл. именица фем. ј-основа?

Објаш ње ње. У обзир долазе исти акценатски типови као и

у претходна два питања (кдстима, кћерима; болестима, кокдицима;

властима, речима, стварима, цевима; аветима, теладима; заповестима).

Јавља ли се скраћивање " - (заповједима)?

20a. п. и та ње. Какав је акценат именица част-части, крв-крви?

Именице маск.

21. п. и та ње. Какав је акценат именица типа гром, чешаљ,

страх?

21a. п. и та ње. У којој је мери у говору који се проучава засту

пљено померање акцента према крају у лок, сг. именица маск. оliо-ос

нова?

О бј а ш ње ње. У обзир долазе именице које имају стари акце

нат на првом слогу (типови: град, лакат, дблак, догађај, мед, гдвор,

сплет, вдсак и сл.). Дакле лок. сг.: брегу, веку, гласу, граду, лакту,

смислу; амбару, мирису, обручу, чардаку, догађају, завичају, залогају;

боју, дому, говору; рату, сплету, у вдску, нокту и сл. Треба пажљиво

проучити стање у сваком од ових типова посебно јер поменута поја

ва није у подједнакој мери заступљења у свим типовима (најбоље се

чува код типа град). Правило је књижевнога језика да се ово померање
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јавља код именица које не означавају живо биће. Постоји ли ово огра

ничење у говору који се поручава? Сем тога, да ли се у именица које

значе и нешто живо и предмете диференцира акц. лок. сг. (о витезу —

о Витезу)? Најзад, јавља ли се скраћивање -“ (на чардаку)?

22. п. и та ње. У којој мери у говору који се испитује долази до

изражаја скраћивање " - " у ном. пл. именица маск. оliо-основа типа

град?

О бј а ш ње ње. Треба утврдити постији ли утицај ном. пл. типа

краљ-краља, тј. да ли се поред брегови, бркови, гласови, градови, дарови,

другови, ждралови, зидови, керови, косови, кумови, мужеви, деови, ретови,

синови, снегови, судови, цветови, црепови, чирови, шмркови и сл. говори

и грбздови, делови, жуљеви, прутови, пужеви и сл.

23. п. и та ње. У којој је мери заступљено померање акцента

према крају у ген. пл. именица оliо-основа са старим акц. на почетном

слогу?

Об ја ш ње ње. Треба проучити и облике ген. пл. с уметком

-ов- (тј. говори ли се брегова, бркбва, гласбва, дарбва, другова, синбва, ро

гова, голубова и сл. или брегдва, бркбва, гласова, градбва, рогова, гдлубова

и сл.) и без њега (дана, зуба, ноката, лаката, ђавола, пилића, пријатеља,

непријатеља, мрави, црви, сати). Такође треба утврдити да ли се према

нпр. грбздови (в. бр. 22) говори и грбздбва, делбва, жуљева и сл.

24. п. и та ње. У којој је мери заступљено померање акц. према

крају у дат.-инстр.-лок. пл. именица оliо-основа са старим акц. на

почетном слогу?

О бј а ш ње ње. Треба водити рачуна о свим оним околностима

о којима је било речи у претходном питању (тј. говори ли се брегдвима,

брковима, граддвима, кумдвима, рогдвима, голубдвима и сл. или бреговима,

брковима, градовима, роговима, гдлубовима и сл. ; затим, говори ли се

зубима, црвима, ноктима, пилићима, пријатељима према брцима, данима;

најзад, говори ли се према грбздови, делови и грбздовима, деловима и сл.).

— Јавља ли се скраћивање ( – " (зубима, обичајима и сл.)?

24a. ц и та ње. Какав је акценат плуралских облика у именица

типа крај, бој?

25. п. и та ње. Постоји ли у говору који се испитује повлачење

акцента према почетку и у вок. пл. именица маск. offо-основа које

немају стари акценат на почетном слогу (војници, јунаци, младићи,

певци, свирци, слепци (?) и сл.)?

26. п. и та ње. Постоји ли утицај именица маск. о јо-основа

типа град на тип стриц у облицима пл.?
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Објашњење. Да ли се говори нпр. краљеви, лекови, пластови,

стричеви; краљева, лекбва, пласт два, стричева — краљева, лекова,

пласт бва, стричева; краљевима, лековима, пластовима, стричевима —

— краљевима, лекдвима, пластдвима, стричевима и сл. или стричеви,

стричева, стричевима и сл.

26a. п. и та ње. Јавља ли се у пл. именица типа ручак и бич акце

нат ручкови, бичеви?

26б. п. и та ње. Јавља ли се у именица типа зет плуралски

акценат типа зетдви?

26в. п. и та ње. Јавља ли се у плуралу акценат типа венци, лонци,

брци, зраци?

26г. п. и та ње. Како гласи генитив множине именица типа

народ:

a) нарбда, начина и сл. или б) нарбда, начина и сл.?

26д. п. и та ње. Какав је акценат ген. пл. у случајевима типа:

кдмараца, кдмараца, језика-језика, косаца-косаца, топова-тдпбва, бичева

-бачева Р

26ђ. п. и та ње. Јавља ли се у дат.-инстр.-лок. пл. именица типа

ђед акценат ђедовима, кметовима?

27. ц. и та ње. Какав је акценат двосложних личних имена типа

Рељко: Вељко, Влајко, Гојко, Мирко, Славко Станко или Вељко и сл. или

обоје? Да ли је код свих имена исти акценат?

28. п. и та ње. Чувају ли презимена акценат имена од којег су

постала; говорили се нпр.:

а) Бранковић, Јанковић, Марковић, Павловић или Бранковић, Јан

ковић, Марковић, Павловић. Јавља ли се акценат Марковић?

б) Јововић, Мићовић, Стојовић Томовић или Јововић, Мићовић,

Стојовић, Томовић;

в) Богићевић, Јдвановић, Стојановић или Богићевић, Јовановић,

Стојановић; -

г) Müлошевић, Урошевић или Милдшевић, Урдшевић или Мило

шевић, Урбишевић;

д) Тодоровић или Тодбровић?

ђ) Драгутиновић или Драгутиновић;

е) Какав је акценат плуралских образовања типа Ружићи, Јовићи —

Ружићи, Јовићи?

О бј а ш ње ње. Најбоље је пописати сва презимена у месту

(крају). Потребно је упоредити акц. топонима са акц. презимена (говори

ли се нпр. у топониму Милдшевић, а у презимену Милошевић или сл.?).

Јужнословенски филолог ХХVII 21
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29. п. и та ње. Како се изговарају стране именице са суфиксом

-ант и -ент: абднент, асистент, ађутант, командант или абонент,

асистент, ађутант, командант или абднент и сл.? Како гласи вок.

синг, ових именица (команданте или сл.)?

29а, п и та ње. Говори ли се комунизам, организам, социјализам

или комунизам, организам, социјализам и сл.?

29б, п и та ње. Какав је акценат именица: човек-човека, живот

-живота, коњ, мир-мира, Срби, Црногорац, Београд, Загреб2

Именице неутр.

30. п. и та ње. Јавља ли се у говору који се испитује померање

акцента према крају у лок. сг. именица неутр. (ofiо- и консонантских

основа) — слично именицама маск. оliо-основа: злату, месу, сену,

телу, тесту, врелу, срцу, времену, имену, језеру, племену, рамену и сл.

31. п. и та ње. Да ли је наставак а у ном. пл. неутр. кратак или

дуг, говори ли се села, бедра, ребра и сл. или села, бедра, ребра и сл.?

32. п. и та ње. Какав је акценат плуралских облика у именица

неутр. oliо-основа са старим акцентом на почетном слогу?

Објашњење. Познато је да се у именица са старим“ на првоме

логу акценат у ном. пл. преносио по Сосирову закону на други слог:

пöље— поља. Са именица које су имале стари кратак вокал ова се појава

проширила и на неке именице са старим " који је у нашем језику скраћен

у ": брдо-брда, а затим и на неке именице типа злато (сено-сена). Треба,

дакле, детаљно проучити ситуацију код типова поље, брдо и злато,

одн. утврдити јављају ли се примери као:

а) поља (поља), звдна (звона), кдла (кола);

б) блата (блата), брда (брда), дрва (дрва), жита (жита), клупка

(клупка);

в) меса (меса), сена (сена, сена).

33. п. и та ње. Да ли се код именица неутр. oliо-основа које

немају стари акценат на почетном слогу повлачи у пл. акценат према

почетку, нпр. бедpo-бедра, бедара, перо-пера, пера, перима, ребро-ребра,

jребара, — решета (решета); село-села, села, селима?

34. п. и та ње. Јавља ли се метатонијски акценат у ном.-ак. пл.

именица неутр. типа врата, дебла, крила, писма, стабла, уста?

35. п. и та ње. Чува ли се метатонијски акценат у инстр. пл. и

лок. пл. именица оliо-основа типа на врати, пред врати, врата, крили,

уста Р
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Објаш ње ње. Треба водити рачуна о овим околностима.

А) У војвођанским и славонским говорима овај се акценат јавља

код арха и ч ни х облика инстр. пл. и лок. пл. Нови (књижевни)

облици имају у војвођанским говорима искључиво Даничићев акценат

на вратима и сл.

Б) У неким херцеговачким говорима, међутим, нови облици декли

нације имају акценат на вратима, за леђима, на леђима. У тим херце

говачким говорима пл. тант, врата, леђа, уста у вези с предлозима

уопште имају акценат повучен према почетку (за врата, пред врата,

на леђа, низ леђа, низ леђа).

36. п. и та ње. Какав је акценат именица са суфиксом-иште?

Обја ш ње ње. Треба утврдити чува ли се акценат основне

речи или суфикс -иште постаје носилац акцента и у којој мери:

а) игралиште, бдстанпште, конопљиште, купуспште, приста

нпште, шеничиште;

б) вашарпиште, гребениште, дуванпште, мухарпиште;

в) кртолпште (Дан.) — кртдлпште (П. Др., СДЗб Х, 258).

Посебно треба утврдити да ли је суфикс -иште дуг или кратак.

37. п. и та ње. Постоји ли разлика у акц. између правих глагол

ских именица на —ње и конкретизованих ових именица, и у којем се

смислу креће та диференцијација?

Објаш ње ње. У питању су појаве као печење-печење, правдање

-оправдање, једињење-уједињење, граничење-ограничење, губљење-погубље

Нbe И СЛ.

38. п. и та ње. Да ли је у именица неутра на конс. доследно

спроведено скраћивање дугих вокала у трећем слогу од краја (дете

-детета, јаје-јајета, јуне-јунета, кљусе-кљусета, парче-парчета, свињче

-свињчета, ћоше-ћдшета, живинче-живинчета, јадниче-јадничета, ја

ренце-јаренцента, јединче-јединчета, пиленце-пиленцета, чељаде-че

љадета и сл.?

39. п. и та ње. Да ли се у пл. именица неутра т.-основе акценат

помера према крају?

О б ја ш ње ње. Говори ли се:

а) дугме— дугмета, дугмета, дугметима, кубе— кубета, кубета,

кубетима, пенџе— пенџета, пенџета, пенџетима;—клупче— клупчета,

клупчета, клупчетима, ћебе—ћебета, ћебета, ћебетима или

б) парчета, парчета, парчетима,— дугмета, дугмета, дугметима,

кубета, кубета, кубетима, пенџета, пенџета, пенџетима; — клупчета,

клупчета, клупчетима, ћебета, ћебета, ћебетима и сл.?

39а. п. и та ње. Какав је акценат именица море, јаје, пролеће,

презиме?

21.k
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Пр и дев и

40. п. и та ње. Чува ли се у неодређеном придевском виду разлика

међу облицима у којих је акценат измењен по Сосирову закону и оним

облицима у којима овај закон није могао бити примењен?

Објашњење. Говори ли се нпр. млад-млада-младо, сам

сама-само; лдш-лдша-лдше, нов-ндва-ндво, прдст-прдста-прдсто; ббс

-бдса-бдео, једнак-једнака-једнако, крвав-крвава-крваво или млад, млада, -o,

сам-сама-само; лдш-лдша-лдше, нов,-а,-о, прдст-прдста-прдсто; ббс

-бдса-бдсо; једнак-једнака-једнако, крвав,-а,-о? Детаљно проверити стање

у наведеним типовима.

41. п. и та ње. Какав је акценат одређеног вида придева нов:

ндви или ндви?

42. п. и та ње. Какав је акценат одређног вида придева типа дуг?

О бј а ш ње ње. Треба детаљно проучити ситуацију код овог

акценатског типа и утврдити да ли се и у којој мери јављају ликови

као здрави, дуги, мркт, прави, пуни, сити, слаби, чисти и сл. Говори ли

се стари или стари? Извршити детаљно упоређење са Даничићем.

Ако се утврди да у говору који се испитује постоји појава померања

акцента према крају у одређеном виду двосложних придева, треба

детаљно консултовати М. о с ко в љ ев и ће в рад Акценатски систем

поцерског говора (Бгд. 1928) и Ив ш и ће в у расправу Današnji po

savski govor (Rad 196. и 197). Теоријску страну целога питања в. код

А. Бел и ћа, Акценатске студије I (Бгд. 1914).

43. п. и та ње. Какав је акценат одређеног вида у придева типа

млад?

О бј а ш ње ње. Јављају ли се ликови врућа, густи, љути, млади,

млакт, тврди, туђа и сл. или је доследно млади и сл.? Говори ли се

свети или свети? Извршити детаљна упоређења са Даничићем, Белићем

(Акц. студ. 1), Ившићем (Rad 197) и Московљевићем.

44. п. и та ње. Какав је акценат одређеног вида у придева типа

модар: десни, модри, ноћни, посни или деснт, модри, ноћни, посни?

Објаш ње ње. Поступити као и са претходним питањем.

45. п. и та ње. Какав је акценат одређеног вида у придева типа

ситан : витка, влажни, дупли, житни, ниски, ручни, ситни, слатки,

цветни, часни или витки, влажни, дупли, житни, ниски, ручни, ситни,

слатки, цветни, часни?

Објашњење. Придеве типа модар одвајамо од придева типа

ситан зато што код ових других " <" прасл. И овде треба извршити

детаљна упоређења с Даничићем, Белићем, Ившићем и Московљевићем.
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46. п. и та ње. Какав је акценат одређеног вида придева типа

златан Р

О бј а ш ње ње. Јављају ли се ликови као: гдpкп., златни,

крупни, ладни, мрсни, ретки, тесни и сл. и у којој мери? Извршити

упоређења као и у претходним питањима.

47. п. и та ње. Да ли се у неодређеном виду говори гладан, жедан

или гладан, жедан?

48. п. и та ње. Какав је акценат одређеног вида у придева типа

дрвен: балави, весели, водент, гвоздент, дрвени, земљани, мекант, ледент,

свилени, сукнени или балави, весели, вддент, гвдздент, дрвени, земљани,

мекант, ледент, свилент, сукнени?

О бј а ш ње ње. Поступити као са претходним питањима. Из

вршити детаљна упоређења са Даничићем, нарочито Белићем и Мос

ковљевићем.

49. п. и та ње. Како се акцентују придеви висок, дубок, широк:

висок или висбк и сл. Јавља ли се одређени вид типа богати, ширб

кт и сл.?

49а. п. и та ње. Јавља ли се одређени вид типа дугачки, крвави?

49б. П и та ње. Говори ли се комунистички, социјалистички или

комунистички, социјалистички, интерсантан, интерсантан, интере

сантан или интересантан?

49в. п. и та ње. Говори ли се агитацидни, дрганизацибни или

агитацибни, организацибни и сл.?

49г. питање. Какав је акценат придева типа враж{и)ји?

49д. п. и та ње. Какав је акценат у посесивних придева типа

сестрина, Марина (јавља ли се акц. : сестрина, Марина)?

50. п. и та ње. Какав је однос акцента неодређеног придевског

вида неутр. и прилога?

Објашње ње. Постоје нпр. овакви односи: лепо (адј.)— лепо

(адв.), али давно (адј.) — давно, давно (адв.) и сл. Да ли, дакле, адв.

чува стари акценат неодређеног вида неутр.?

50a. п. и т а ње. Какав је акценат компаратива типа старији:

старији или старији?

50б. п. и та ње. Какав је акценат суперлативског префикса

нај- (нај-, нај-, нај-, нај-)?

50в. п. и та ње. Изговара ли се акценат на форми компаратива у

саставу суперлатива (најстарији или најстарији, најстарији и сл.).
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За ме ни це

51. п. и та ње. Постоји ли разлика у акценту између ген,-ак. и

дат.-лок. личних заменица 1. и 2. сг. и повратне заменице себе?

Објашњење. Познате су углавном две (идеалне) могућности кад

постоји поменута разлика:

А) Ген.-ак. сг. гласи мене (код мене — испред мене), а дат.-лок.

сг. гласи мени (о мени);

Б) Ген.-ак. сг. гласи мене (али са проклитиком код мене, испред

мене), а дат.-лок.cг. доследно гласи мени (и то и са проклитиком о мени).

52. п. и та ње. Ако нема разлике у акц. ген.-ак. сг. и дат.-

-лок. сг. наведених заменица, да ли оне гласе мене-мени или мене-мени,

па ако је у питању овај други случај, да ли се акценат на проклитику

преноси у виду () по типу: код мене, д мени?

53. п. и та ње. Постоје ли акценатски ликови на ме, за те,

на се, уза ме, преда се и сл.?

54. п. и та ње. Говори ли се бн или дн, кд или кô, шта или шта?

55. п. и та ње. Како гласи проширени дат. сг. заменице дна:

њбјзи или њбјзи 2

55а. п. и та ње. Акцентује ли се нас, њих или нас, њих?

56. п. и та ње. Како гласе коси падежи сложених заменица ко

и што: кога гдд и сл. или кога год.?

57. питање. Говори ли се мојега и сл. или мојега и сл. или само

мојега и сл.?

58. п. и та ње. Како гласе коси падежи присвојне заменице

њен : њенбг или њенбг и сл.? Говори ли се њезин (њезин) или њезин (ње

зин)?

59. п. и та ње. Какав је акценат у показних заменица овај и

онај и у заменица који, чији: двај-днај, који-чији или двај-днај, који

—чији?

60. п. и та ње. Ако се те заменице изговарају двај, днај, да ли се

акценат на проклитику преноси у виду (“) или у виду (“): до овог или

дд овде?

60a. п. и та ње. Говори ли се тога, тбга или тдга (тога), који

или који Р

61. п. и та ње. Како се изговарају неодређене придевске заме

нице типа некакав: некакав или некакав? Какав је акценат у : колик

(колик) одн. колика (колика, колика)?
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Број ев и

62. п. и та ње. Какав је акценат косих падежа броја један: јед

нбга, једнога или једнога? Какав је акценат фем: једна или једна?

63. п. и та ње. Како гласи ген. бројева две (двије) и три: двеју,

двеју, двеју (двију, двију, двију) — трију, трију, трију?

64. п. и та ње. Како гласи дат. бројева две (двије) и три: двјема

или двијема — трима или трима?

64a. п. и та ње. Говори ли се петера кола или петера кола?

646. п. и та ње. Говори ли се двдји или двоји (двоји)?

65. п. и та ње. Говори ли се десет или десет 2

66. п. и та ње. Говори ли се четрдесет или четрдесет 2

67. п. и та ње. Говори ли се ст6 или сто?

67а, п и та ње. Говори ли се пет стотина и сл. или пет стотина

и сл.?

68. п. и та ње. Говорили се стд динара (динара) или сто динара?

69. пит а ње. Постоји ли преношење акцента типа два кила

(две киле) или се говори два кила (две кале)?

70. п. и та ње. Да ли се поред акцента први јављају и акценти

први одн. први? Говори ли се седми, бемп или седми, деми?

70a. п. и та ње. Говори ли се стотина, хиљада или стдтина,

жиљада.

Прил о зи

71. п. и та ње. Какав је акценат у прилога двуда-двуда-овуда,

днамо-днамо и сл., доакле-ддакле-одакле и сл., гдре-горе, дбле-дбле,

такб (такČ)-такб (такд)-такб (такČ); сада, када - сада, када, дпет

-ôпет, само-само-само?

III. КОНЈУГАЦИЈА

Инфинитив

72. п. и та ње. Какав је акценат инф. у глагола сложених од

*нести: донети, донети или обоје? Или се јавља какав други акценат

(ово се односи на питање 72—94).

73. п. и та ње. Какав је акценат инф. у глагола сложених од

мрети: умрети, умрети (узети, узети) или обоје?

74. п. и та ње. Какав је акценат инф. у тросложних глагола

сложених од ићи: отићи, дптаћи или обоје?
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75. п. и та ње. Какав је акценат инфинитива у двосложних

глагола сложених од ићи: доћи, дбђи или обоје? Говорили се ићи или ићи?

76. п. и та ње. Какав је акценат инф. глагола сложених од квести

и слож. гл. типа пећи: довести (испећи) или довести (испећи) или обоје?

77. п. и та ње. Какав је акценат инф. у глагола сложених од

типа тpeсти: истрести, истрести или обоје?

78. п. и та ње. Какав је акценат инф. у простих глагола типа

трести: трести, трести или обоје?

79. п. и та ње. Говори ли се спасти-спасем, пасти-пасем или

спасти-спасем, пасти-пасем?

80. п. и та ње. Какав је акценат инф. у глагола типа куповати:

куповати или куповати?

81. п. и та ње. Говори ли се скретати, скретати или обоје?

Да ли акценат скретати обележава прелазни глагол?

82. п. и та ње. Говори ли се бризнути, гракнути, гурнути,

дирнути, осигнути, јурнути, клиснути, скикнути, стругнути и сл. или

бризнути, гракнути, гурнути, дирнути, жигнути, јурнути, клиснути,

скикнути, стругнути и сл.?

83. п. и та ње. Говори ли се ба(x)нути, гранути, канути, ла

нути, планути, препланути, ша(п)нути и сл. или ба(x)нути, гранути,

канути, ланути, планути, препланути, шанути и сл.?

84. п. и та ње. Говори ли се гужвати-угужвати, једрати-на

једрати, кресати-накресати и сл. или гужвати-yгужвати, једрати

—наједрати, кресати-накресати и сл.

85. п. и та ње. Говори ли се возакати се, кашљуцати, мољакати,

пијуцкати, рођакати се, сељакати се, ћарлијати, шушкетати или

возакати се, кашљуцати, мољакати, пијуцкати, рођакати се, сељакати

се, ћарлијати, шушкетати?

86. п. и та ње. Говори ли се изузимати, заузимати, обузимати,

подузимати, преузимати или изузимати, заузимати, обузимати, поду

зимати, предузимати?

87. п. и та ње. Говори ли се басати, гутати, трапати, набасати,

прогутати, доакати, играти, заиграти, разиграти или басати, гутати,

трапати, набасати, прдгутати, доакати, играти, заиграти, разиграти?

88. п. и та ње. Говори ли се кашљати, липсати, полапсати или

кашљати, липсати, идлипсати?

89. п. и та ње. Говорили се гибати, лутати, пуштати, спремати

или гибати, лутати, пуштати, спремати или обоје?

90. п. и та ње. Говори ли се затварати, затварати и сл. или

обоје?
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90a. п. и та ње. Какав је акценат у глагола правдати, сунчати?

91. п. и та ње. Говори ли се бацити, спремити, бушити, про

бушити, избушити, дичити се, подичити се, њушити, нањушити,

оњушити или бацати, спремити, бушити, пpдбушити, избушити,

дичити се, подичити се, њушити, нањушити, дњушити?

92. п. и та ње. Говори ли се аснити, кречити, окречити, пустити

или дcнити, кречити, дкречити, пустити?

93. п. и та ње. Говори ли се ухватити, ухватити и сл. или

обоје?

94. п. и та ње. Какав је тип акцента инф. у глагола типа ћосавети:

ћöсавети или ћосавети?

94а. п. и та ње. Какав је акценат у глагола видети: видјети,

видијети, видети, видети или сл.?

Аорист

95. п. и та ње. У којој се мери чува разлика акцента 2. и 3. сг.

аор. од акц. у осталим лицима?

О бј а ш ње ње. Познато је да у Даничића постоје две групе

ГЛаРОJIа :

А) глаголи с повученим акцентом у 2. и 3. Сг. аориста (трести

—тресох-тресе и сл.);

Б) глаголи с неповученим акцентом у 2. и 3. сг. аориста (питах

-пита и сл.).

С обзиром на прилике у говорима, треба утврдити акценат аориста

ОВИХ ГЛaГОJIа .

1) кренути — покренути; 7) бежати — одбежати;

2) питати — запитати; 8) трчати — дотрчати;

3) писати — написати; 9) смејати — засмејати;

4) казивати — показивати; 10) хуктати — захуктати;

5) играти — заиграти; 11) блебетати — изблебетати;

6) чепркати — зачепркати; 12) девовати.

Сем тога треба утврдити акценат аориста ових глагола:

1) лећи — залећи, 7) јести — појести;

2) рећи — порећи; 8) срести — пресрести;

3) макнути — намакнути; 9) уљећи;

4) умети — разумети; 10) пасти — допасти;

5) желети — зажелети; 11) дићи — подићи;

6) сести — засести; 12) видети — извидети;
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13) ткати — изаткати; 16) кајати — покајати;

14) гледати — погледати; 17) гинути — погинути;

15) брисати — избрисати; 18) веровати — поверовати.

95а. п. и та ње. Да ли се акценат 2—3.л. сг. аор. шири и на друга

лица (започешмо)?

95б, п и та ње. Јавља ли се аорист типа огребо(x)?

Глаголски придев радни

96. пит а ње. Чува ли се у глаголском придеву радном разлика

између облика код којих је акценат измењен по Сосирову закону и

оних код којих овај закон није могао бити примењен?

Об ја ш ње ње. Говори ли се нпр. почео-почела-почело, пио

-пила-пило, попио-попила-пдпило, дао-дала-дало, прддао-продала-прддало,

држао-држала-држало или се јавља само књижевни акценат или

обоје?

97. п. и та ње. Какав је акценат глаголског придева радног у

глагола типа тpeсти: тресао-тресла-тресло или тресао-тресла-тресло

и има ли какве разлике између простих и сложених ових глагола (да ли

је нпр. у простих само тресао-тресла-тресло а у сложених истресла и

истресла-истресло и сл.)? -

98. п. и та ње. Какав је акценат глаголског придева радног у

глагола типа пећи: пекао-пекла-пекло или пекао-текла-пекло и сл.?

99. п. и та ње. Какав је акценат глаголског придева радног у

глагола сложених од типа пећи: истекла или истекла и сл.?

100. п. и та ње. Говори ли се ишао-ишла-ишло или ишао-ишла

-ишло?

101. п. и та ње. Какав је акценат глаголског придева радног у

трoсложних глагола сложених од ићи: изишла, изишла, или изишла?

102. п. и та ње. Какав је акценат глаголског придева радног у

глагола типа куповати: куповао или купдвао?

103. п. и та ње. Какав је акценат глаголског придева радног у

глагола типа пити, дати : пио-пила-пило, дâо-дала-дало или пио-пила

-пило, дао-дала-дало и сл.

104. п. и та ње. Говори ли се прддао-прддала-продало, држао

држала-држало или прддао-прддала-прддало, држао-држала-држало и

које је све глаголе захватила ова појава?

105. п. и та ње. Говори ли се:
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А) лдкати-лдкала, пењати-пењала, тесати-тесала, полокати

пдлокала, затесати-затесала или локати-локала, пењати-пењала, те

сати-тесала, полдкати-полдкала, затесати-затесала;

Б) грактати-грактала-Заграктала, грдктати-грдктала-Загрдктала,

pдктати-рдктала-зардктала, сиктати-сиктала-засиктала, (x)yКтати

-(x)yКтала-за(x)yКтала; циктати-циктала-зациктала, штектати-штек

тала-заштектала, лагати-лагала-налагала, искати-искала-заискала или

грактати-грактала-заграктала, грдктати-грдктала-загроктала, рокта

ти-рдктала-зароктала, сиктати-сиктала-засиктала, (x)yКтати-(x)yК

тала-за(x)yКтала, циктати-циктала-зациктала, штектати-штектала

заштектала, лагати-лагала-налагала, искати-искала-заискала;

B) веругати-веругала-изверугала, вијугати-вијугала-извијугала, гоми

лати-гомилала-нагомилала, гребенати-гребенала-изгребенала, каишати

-каишала-искаишала, кобељати - кобељала — искобељала, копрцати-копр

цала-ископрцала, кривудати-кривудала-искривудала, обадати-обадала

-разобадала, оружати-оружала-наоружала, перутати-перутала-исперу

тала, рачунати-рачунала-прорачунала, решетати-решетала-изрешетала,

сигурати-сигурала-осигурала, тестерати-тестерала-истестерала, тету

рати-тетурала-дотетурала, чепркати-чепркала-зачепркала, черупати

—черупала-ишчерупала или веругала-изверугала, вијугала-извијугала, гдми

лала-нагомилала, гребенала-изгребенала, каишала-искаишала, кдбељала

-искобељала, копрцала-ископрцала, кривудала-искривудала, дбадала-изо

бадала, дружала-наоружала, перутала-исперутала, рачунала-израчу

нала, решетала-изрешетала, сигурала-дсигурала, тестерала, истесте

рала, тетурала-затетурала, чепркала-зачепркала, черутала-ишчерутала;

Г) мотати-мдтала-намотала, читати-читала-прдчитала, чупати

-чупала-ишчупала или мдтати-мдтала-намотала, читати-читала-прд

читала, чупати-чупала-ишчупала;

Д) блистати-блистала-заблистала, брзати-брзала-забрзала, бујати

-бујала-набујала, венчати-венчала-развенчала, гласати-гласала-изгласала,

гужвати-гужвала-изгужвала, дебљати-дебљала-одебљала, дивљати-дивља

ла-подивљала, јачати-јачала-надјачала, једрати-једрала-наједрала, кли

јати-клајала-проклијала, листати-листала-олистала, рђати-рђала-зар

ђала или брзала-забрзала, бујала-набујала, венчала-развенчала, гласала

ј изгласала, гужвала-изгужвала, дебљала-ддебљала, дивљала-иддивљала,

-ачала-надјачала, једрала-наједрала, клијала-проклијала, рђала-зарђала?

105a. п. и та ње. Говори ли се задобио или задобио?

105б, п и та ње. Јављају ли се акценти типа слушала, остануја,

осташли?

106. п. и та ње. Какав је акценат глаголског придева радног у

глагола ждерати, трпати, ждерао или ждерао?
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Глаголски придев трпни

107. питање. Чува ли се у глаголском придеву трпном разлика

у акценту између облика у којих је акценат измењен по Сосирову за

кону и оних облика код којих тај закон није могао бити примењен?

Об ја ш ње ње. Говори ли се нпр. почет-почета-почето, држан

-држана-држано, бран-брана-брано и сл. или се јавља само књижевни

акценат или обоје?

108. п. и та ње. Какав је акценат глаголског трпног придева у

глагола типа вести, везем: везен,-а,-о и сл. или везен, везена, везено;

вучен, вучена, вучено; тресен, тресена, тресено; тучен, тучена, тучено

или везен, везена, везено и сл.?

109. п. и та њ е. Какав је акц. глаголског придева трпног у

глагола типа сећи: сечен,-а,-о (посечен,-а,-о) или сечен, сечена, сечено

(посечен, посечена, посечено)?

110. питање. Какав је акц. глаг. прид. трпног у глагола чинити:

чињен,-а-о, начињен, учињен,-а-о или чињен, чињена, чињено, начињен,

начињена,-о, учињен, учињена,-о?

Презент

111. питање. Изједначује ли се акц. 1. и 2. л. пл. с акц. оста

лих лица у случајевима као печем-печемо, печете (што допушта и Дани

чић), читам-читамо, читате, чиним-чинимо, чините, бежим-бежимо, бе

зистите и сл. или се говори само печемо-печете, читамо-читате, чинимо

–чините, бежим-бежимо, бежите и сл. или обоје. — Говори ли се

дамо, дамо или дамо?

112. п. и та ње. Какав је акц. през. у глагола сложених од типа

пећи: испечем (одведем) или испечем (ддведем) или обоје?

Об ја ш ње ње. Треба видети да ли је ситуација иста у свих

ГJIáГОJIа ОВОГА ТИПа.

112а. пит а ње. Јавља ли се акценат печемо, тресемо?

113. п. и та ње. Какав је акценат през. у глагола сложених од

*нести : донесем, донесем или обоје?

114. п. и та ње. Какав је акценат през. од глагола ићи : идем,

iдем или постоји разлика у акц. појединих лица?

115. п. и та ње. Како се акц. идем преноси на проклитику:

не идем, не идем или обоје?

116. п. и та ње. Какав је акценат през. у двосложних глагола

сложених од ићи: дбђем, дођем или обоје?
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117. п. и та ње. Какав је акц. през. глагола брати и прати:

берем, берем или обоје?

118. п. и та ње. Какав је акценат през. у глагола сложених од

брати и прати: дберем или оберем или обоје?

119. п. и та ње. Какав је акценат през. у глагола сложених од

звати: поздвем, позовем или обоје?

120. п. и та ње. Какав је акценат одречног облика 1. сг. през.

од глагола моћи: не могу или не могу или обоје?

121. п. и та ње. Какав је акценат през. од глагола смејати:

смејем, смејем или смејем?

122. п. и та ње. Какав је акц. през. глагола пити : пијем, пијем

или обоје?

123. п. и та ње. Говори ли се добијем-задобијем, завијем-тддавијем

или добијем-задобијем, завијем-подавијем?

123a. п. и та ње. Говори ли се покријем, покријем, покријем

или сл.?

124. п. и та ње. Какав је акц. през. од глагола давати: дајем,

дајем или дајем?

124а. п. и та ње. Какав је акценат глагола типа на -ајем (обе

ћајем)?

125. п. и та ње. Какав је акценат през. глагола бацати (и од

њега сложених): бацам (побацам) или бацам (побацам)?

126. п. и та ње. Какав је акценат през. глагола копати (и од

њега сложених): копам (ископам) или копам (ископам)?

127. п. и та ње. Какав је акценат през. глагола чешљати (и од

њега сложених): чешљам (очешљам) или чешљам (дчешљам)?

128. п. и та ње. Какав је акценат през. глагола имати : имам или

имам или обоје? Какав је акценат облика немам?

129. п. и та ње. Какав је акценат през. глагола мдтати: мотам

или мдтам?

130. п. и та ње. Какав је акценат през. одречног облика глагола

ваљати : не ваља или не ваља?

131. п. и та ње. Какав је акценат през. одречног облика глагола

знати : не знам или не знам, не знамо или не знамо?

132. п. и та ње. Какав је акценат през. од глагола пуштати:

пуштам или пуштам?

133. п. и та ње. Какав је акценат през. од глагола спремати:

спремам или спремам?

134. п. и та ње. Какав је акценат през. од глагола затварати:

затварам или затварам?
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135. п. и та ње. Какав је акценат 3. пл. през. глагола типа пи

тати, играти : питају или питају, одн. играју или играју?

136. п. и та ње. Какав је акценат през. у глагола типа ломити:

лдмим или ломим “ Говори ли се преломим или прелдмим?

137. п. и та ње. Говори ли се сведочити-сведочим-посведочим или

сведдчити-сведочим-посведочим?

138. пита ње. Какав је акценат през. од глагола сложених од

ноћити : преноћим или прендћим?

139. п. и та ње. Какав је акценат през. глагола бацити (и од

њега сложених): бацим (избацим) или бацим (избацим)?

140. п. и та ње. Какав је акценат през. од глагола спремити:

спремим или спремам?

141. п. и та ње. Какав је акценат през. од глагола журити:

журим или журим?

142. п. и та ње. Какав је акценат през. Глагола ухватити и сл.:

ухватим или ухватим?

143. п. и та ње. Какав је акценат през. од глагола видети:

видим или видим? Да ли се акц. видим јавља само у питању?

144. п. и та ње. Какав је акценат 2. и 3. пл. през. од глагола

живети, живим: живимо, живите или живимо, живите, или живимо,

жствите.

144a. п. и та ње. Какав је акценат през. глагола вдлети : волим

или волим?

145. п. и та ње. Какав је акценат през. од глагола сложених ОД

држати: издржим или издржим?

146. п. и та ње. Какав је акценат одречног облика 3. сг. през.

глагола јесам : није, није или није? -

146a. п. и та ње. Какав је акценат през. потврдног и одречног

облика гл. хтети?

147. п. и та ње. Да ли је акценат диференцијални знак за значе

ње у случајевима као: белим се (albesco); белим се (мажем се белилом)?

Прилог времена садашњег

148. п. и та ње. Какав је акценат прилога времена садашњег

од глагола типа ломити-ломим: ломећи или ломећи?

148а, п и та ње. Говори ли се гдворећи, говорећи или говорећи;

држећи или држећи, будући или будући?

148б, питање. Јављају ли се акценти типа тpнући, пишући,

хвалећи?
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Имперфекат

149. п. и та ње. Какав је акценат имперфекта од глагола свих

врста који у през. имају акценат на крају, нпр. чиним: чињах, чињаше

или чињах, чињаше и сл.?

149а. п. и та ње. Говори ли се иђах или иђах, беше, беше или

беше, бејаше или бејаше?

149б. п. и та ње. Јавља ли се акценат носеомо, носеомо?

150. п. и та ње. Какав је акценат имперфекта од глагола с инфи

нитивном основом на -а који у трпном придеву имају повучен акценат

на први слог, нпр. (држати-држим-држан) држах или држах?

Императив

151. п. и та ње. Какав је акценат императива од глагола ићи:

иди ИЛИ јади?

152. п. и та ње. Да ли се акценат с императива иди преноси на

проклитику у виду кратког узлазног (не иди) или у виду кратког си

лазног (не иди)?

153. п. и та ње. Какав је акценат императива двoсложних

глагола од ићи : дођи или дођи и сл. или обоје?

154. п. и та ње. Какав је акценат императива глагола бацати:

бацај или бацај?

155. п. и та ње. Какав је акценат императива од глагола копати :

кдпај или копај Р

156. п. и та ње. Какав је акценат императива од глагола чешљати:

чешљај или чешљај Р

157. п. и та ње. Какав је акценат императива од глагола имати :

имај или имај?

158. п. и та ње. Какав је акценат императива од глагола мотати:
* -

мдтај или мдтај?

159. п. и та ње. Какав је акценат императива од глагола типа

држати : држи-задржи-задржи или држи-задржи?

160. п. и та ње. Какав је акценат облика ајде, ајдемо, ајдете?

161. п. и та ње. Какав је акценат императива глагола узети :

узми или узми Р

162. п. и та ње. Какав је акценат императива глагола типа ска

кутати : скакући или скакући?

Берислав М. Николић
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Р e З КО М. е

Б е р и с л а в М. Н. и к о ли ч

ВОПРОСНИК ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УДАРЕНИЯ

В IIIТОКАВСКИХ ГОВОРАХ

Автор охватил в этом грамматическом вопроснике все более

значительные, в литературе отмеченные акцентные явления, прежде

всего в связи с флексией. Автор опирается на понимание акцента,

как его излагал А. Белич.
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