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АКЦЕНТИ ИМЕНИЦА И ПРИДЕВА

У

ПОЦЕРСКОМ ГОВОРУ.

ЗАБЕЛЕЖИО ИХ

МИЛОШ МОСНОВЉЕВИЋ

--o--

Поцерски говор је део шумадијског (централног)

дијалекта, а говори се у садашњем поцерском срезу,

т. ј. по подгорини Цера планине. Овај се говор врло

мало разликује од мачванског и посаво-тамнавског, али

има ипак својих занимљивих специјалних особина,

управо одступања од просечног централног дијалекта.

Te paЗлике међу овим деловима једног истог дија

лекта долазе отуд што се на шосаво-тамнавском огледа

утицај ваљевског говора, а у мачванском има доста

мешавине сремског, а и иначе је насељен становни

цима разних дијалеката. Према њима поцерски говор

представља више чист тип, неутралан део централног

дијалекта, а ипак са својим специјалним особинама.

Овом приликом говорићу само о акценатским особе

ностимакоје сам констатовао у поцерском говору.Неких

од ових особина има и у околним говорима, али

којихи у колико не могу рећи,јер нисам потанко испи

тивао те говоре.

Овде износим акценат, у главном, сема Варне, које

се налази у средини Поцерине, а у њему сам се и сам

родио. Пошто је Варна у средини, а становништво јој

није досељено (сем мало изузетака), нити је могло бити

20



308

великог утицаја са стране, наведени примери су ти

пични. И заиста, поцерски је говор сачувао неке ак

ценатске особине боље него други говори овог дија

мекта, или ове акценатске системе, а неке је опет

мање сачувао, или заменио новим, које је створио

самостално на своме земљишту.

Овај је рад компаративне природе: упоређивао

сам акцентуацију поцерског говора са акцентуацијом

Вуковом, коју је систематисао Ђ. Даничић, и акцен

туацијом прчањског, озринићског и дубровачког говора,

коју је изнео М. Решетар у своме делу: „Die serbo

kroatische Betonung sudwestlicher Мundarten“ (Kaiser

liche Akademie der Wissenschaften.—Schriftender Balkan

kommission. Vien 1900 стр. VI–4–222 in 4°). Даничић

је изнео акценте српскога језика: у „Slavische Biblio

thek“ I, стр. 97—110. (акценти а-основа); у „Гласнику

Дружства Србске Словесности“ VIII, стр. 1.—61. (ак

центи именица мушког рода); у „Гласнику“ ХI, стр.

1.—22. (акценти именица средњег рода), стр. 22.—31.

(акценти 1-основа), стр. 31.–34. (акценти мушких имена

и хипокористика на е и оl; у „Radu Jugoslovenske Aka

demije Znanosti i Umjetnosti" VI, стр. 47.—158.(акценти

глагола); у Radu XIV, стр. 88—110. (акценти придева).

Где год се акценат поцерског говора слаже са Вуко

вим акцентом,ту о њему нисам ништани говорио,већ сам

само напоменуо, ако је требало, да се слажу, ими

нисам ништа ни напомињао. Примере из Решетарових

дијалеката наводио сам само онда кад се они слажу

са примерима из поцерског говора, а одступају од

Вуковог.

Из упоређивања ових акцената излази да се поцер

ски говор у многим акценатским особинама, нарочито

старијим, више приближује дубровачком него ли Дани

чићеву акценту. Потребно је да овде напоменем да се

у поцер. говору могу констатовати две струје у по
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гледу акцента: код старије генерације има врло често

колебања у акценту; он може бити исти као у Дани

чића, а може и одступати од њега; код млађе пак

генерације налазимоувек само новије акценатске корме,

Али се одмах види да те акценатске корме нису по

следица неких визиолошких измена, већ су, већином.

постале путем аналогије.

При овом раду држао сам се Решетарова распо

реда материјала, јер ми изгледа подеснији. (У даљем

излагању обележаваће се, ради краткоће, Решетарови

дијалекти овако: дубровачки са R, озринићски са О

и прчањски са Р; Даничићев пак акценат са Д.).

1. Акценти у именица.

a- Освове.

1. Основе са (некадашњим) акцентом на крају.

A. Једносложне бснове.

У својим радовима о акценту Даничић ништа не

говори о таквим именицама. Решетар пак вели да се

у Дубровнику сачувао gen. sing. од именице тма у ри

барској Фрази „vozi odá tmé. Код Вука има само један

пример једносложних именица женског рода — кнih,

али је забележена и као двосложна кљна. И у поцер

ском говору нема готово једносложних именица женског

рода, свега те две: кнА gen. кне? асс. кнј и Нnstrum.

кнбм или кндм, а у осталим се падежима не употре

бљава; друга пак тма употребљава се само у nom. sing.

у изразима „трита и тма“ и „има их тма божија“.Уnom.

sing. као једносложна употребљује се и именица сна,

али је то контраховано од снаја (снаха) и као дво

сложна употребљује се у свима осталим падежима.
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В. Двoсложне основе.

а) Основе са кратким кореновим слогом (Даничић

Slav. Bibl. I стр. 102, Rešetar 87). Типа има два: жена и

cèстра. Код Даничића се налазе у овој групи и змаја

и жеља, а у поцер. Оне иду у друге групе, јер прва

гласи змија, те иде међу именице типа Б), а друга

гласи жеља, те иде међу именице са акцентом на ко

рену (2. A., a). Такав исти акценат имају тедве именице

и у Решетаровим говорима:zmija P,zmija Riauи zmija OI,

žaja R.")

И у поцерском говору мењају акценат тако исто

све оне именице које је навео Даничић (изузимајући

жеља и змија, за које сам рекао да не спадају овамо),

само у групи сl (именице које имају акц. на корену

у nom. acc. и voc. sing., и nom-acc. pl.) ове друкчије

гласе: смбла: смолу-смоле (смблеј у К. sтди руски

смола — смолу), јагма : јагму —јагме), глдба: глдбу –

гмдбе (и глбе), мела : мему — мале; чђ'a : ид“у (в би

мабијално, или чбју)—чбје; све ове дакле иду у групу Б)

(именице које имају акц. на корену, само у nom. acc. pl.).

У групу сј долази у поцерском говору још и дса: деу

дсе, с чим се слаже R два: дви-две и руско оса: бcy.

Даничић зна само за три именице да имају у сiat.

sing. акценат на корену, а то су: дјеца: дјеци, вода:

вди и земља: земљи. У поцерском говору имају такав

акценат, поред те три, још и: вајда: вајди, магма :

магли, нbга: нбзи, фћа : јblju, метма: метли, мčва : мđзи.

Можда их има још, али је то тешко констатовати,јер

се не употребљавају у dat.

У осталим падежима нема разлике, сем код име

нице наве, која код Даничића има у сеп. pl. Halasa, dat.

plur. Hafsaља, а у поцерском говору има наћве: набава,

") У Решетaрoвим говорима није увек пренесен акценат, али кад одго

вара старином поцерском пренесеном ја ћу га назвати истим.
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„ања, (поред најве: наћива - наћивама, а,Ч

su se, u naslje: накрва—наћивама. У В име 9°

ne useumua типа су, него у Даничића, и све РЧ

ne maj auенат на корену и у Фа- he s P УЧ

је, дакле, ближи поцерском говору

ЊJ, osobe za ognu Kopеновим словом, типа “А“

„Аo, Ja.Slav. вњ1. 100, Res. 92). Поред остала ч

ma, које је Даничић навео, у тај тип Адам У Р

њpadu rosopу и змаја— амфе, која је 194 Ч

no, a ose именице мењају акценат У ФУ, Ч

s. ang, w non-acc. plur. у поцерском говоP '99

so malo u koх Даничића, само што трава име. У 4

se may nom. acc. pl. траве, а среда, кад ве“ “

дељни дан, има у асс. sing. среди, а иначе 994

Даничићу се чини да ове именице могУ 19°

двоја саста у ас, sing: брада: бради иФА 9°

aps uspio, sagua: клицу иклупи, стена стеч чи

у новерском говору се те именице, сем ФРАФА Р

se, onaj, a браду само, можда због слика. У Р°

na „bije opao, sapa Deuw млади“, имају У Ф-Ч

bes - amera, aли поред њих гласе тако и ЈФ P99

друго, и то: уз предлог се употребљавају само 9 9

nepou ma kopeну, а без предлога са оба акцент-АЧ

А. g. sagma има: на клушу (од старијег на 1996

„да направио клупу и (ређе) клих ства: "А 9%

али стену итд.

Од свих именица овогатипа самотри имајУФРАЧ

„ корену и у а. sing, a тo су: глава—499°

L. opu u posta – pupu. Ни у поцерском говору9

se me, aљи мислим, као и Даничић, да би РЧ

„а такав акценат, кад би се чешће употреб994°

у ада, јер је таква акцентуација стара, што доче“

А дубровачки говор, где такихименица има многЧ

III, po me Решетарових дијалеката, има јед!“ 49

„ some Aa y Р неке именице ове акцен. ГРЧ
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у вези са предлогом показују да су некад имаме акце

нат на корену, па је он пренет на предлог, а иначе

им је акценат на наставку у асс. sing, н. пр. srijedi,

али ћ. srijedu, zmá, али ћ zimu; u pett и pбd petu;

Rijekt, али па Нijeku. У томе се, дакле P говор слаже

донекле са поцерским говором.

У gen. plur. именице овога типа имају акц. као

и код Даничића, само цигља има цбаља, као именице

мушкогрода типа јунац —јунаца, или, ако се не умеће

-а-, цигљи, по ГVдеклин. ; наставак-и- у gen. plur. нала

зимо често и коддругих именица и овог и других акце

натских типова, н. пр. главња: главњи, тбрба-тбрби. итд.

Поред наведених именица код Д. (лука се ретко

чује) које у dati-instr-loc. plur. скраћују коренов слог,

те имају “ акц. на првом слогу, у поцерском то скра

ћивање налазимо још и код ових: тбрба : тдрбама, клупа:

клупама, врба: врбама, греда: градама, глава : главама.

Неке пак могу имати и такву акцентуацију, а могу

имати и дужину, н. пр.: стена: стенама и стенама, страна:

странама и странама, стрела : стрелама и стрелама итд.

Млађа генерација употребљава само облике са дужи

ном. И у овој црти је поцерски говор ближе R говору,

него Вуковом, јер у R све именице овога типа скра

ћују коренов слог у фat-instr.loc. plur.

У овај акцен. тип долазе и двoсложна женска

имена (већином hypocoristica) на а, као: Мара, Стана,

Дара и др. У К и О сва се таква имена завршују на -е:

Máre, Státne Kate и др. По Даничићу оне имају уvoc. sing.

акценат на првом слогу: Маре или Мара. У поцерском

пак говору оне се у nom. sing. завршују само на-а,

а у voc. sing. имају наст-о и акценат " на корену,

и. пр. Мара: Маро, Bilba: Bibo, Јела: Ј8ло итд. Исти

такав и облик и акценат имају и мушка имена, која

се код Вука и Даничића завршују на-о као: Jбва, Ђбка.

Créва итд., y voc. sing. Jõво, Ђбко, Стево.
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В, Трoсложне основе.

а). Основе са три кратка слога, типа меubra-меubre.

дан. 107, Reš, 97); тазбина“) и сотбна код Д. гласе

у поцерском говору тазбина и сотона, те не долазе у

ову групу, већ прва под 2. Б. а., а друга под 3. а.

Код Д. има 15 имен. овога типа, које такође имају у

асc. sing. и поп. acc. pl. акценат на корену. Све те име

нице тако гласе и у поцерском говору, сем тоučuna

која има у nom. acc. plur. топадле. Од оних трију име

ница, што код Д. могу имати двојак акц. у асс. sing.

у поц. гов. кривина има такође кривину и крђевину,

сирдта има само сирдту, а тазбина, као што смо ви

дели, иде у другу групу. Али и све остале именице

које код Даничића имају акценат ("") на корену у асс.

sing. могу гласити двојако, и то: уз предлог увек са

акцентом на првом смогу (односно на предлогу), а без

предлога на оба начина, н. пр.: дубина: дубину или

д)бину, али () дубину; uuplња : ширану или шприну,

али () ширину; планина: О планину, брзина: на брзину

итд. Ну поред асс. sing. и nom. acc. plur., изгледа ми

да неке од ових именица имају акц. на корену и у

dat. sing., али не знам поуздано, јер је тешко наћи

примера где се такве именице употребљују у dat. plur.,

пошто означавају нешто мртво, те је стога тешко

констатовати какав акценат имају у том падежу. Такве

су именице: шланина: шланини, ширина: штрини; кри

вана: кровини, дубина: добани, дужана: држини, жи

вана : жfевини и можда још која. И у том погледу

поцер. говор више се слаже са R него са Д, јер у

R говору све именице овога типа имају акц. на корену,

не само у асс. sing. и nom. acc. plur., већ и у dat. sing.

н. пp.: gospдđa: gдSpođi, gдSpođu,– gospođe,(можда је

наше гдспођа према dat. acc. sing. и nom. acc. pl., јер

") тазбина, Дан. осн., 156.
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би према госпадин требамо да има госпдla); vlastéla:

vlastelli — plastelu; živima: žirini–živinu итд.

У Р и О акценат је код ових именица увек на

наставку, а да је и тамо био на корену у поменутим

падежима, види се из тога, што је такав акценат код

неких именица продфо и у nom. sing. и остале падеже,

н. пр.: bindala O, pelena OP, revena O, gospođa (поред

gospдба), gospoda OP (поред дозрбda O. итд.

b) Основе са дугим претпоследњим слогом. Ту до

лазе именице типа тетisa — тетise. (Дан. 106, Reš 99)

У поцер. говору овамо спада и имен. држаља, које

код Вука нема (има држаље). Д. зна само за две име

нице овога типа да имају у voc. sing. акц. на корену,

а то су: одава: диво и тетiВа: тетиво, а остаме су у

томе падежу" не употребљавају. У поцерском говору

од ових имен. употребљавају се само: тетiВа, кадава,

мељаја и ретко шрекретња, серџада (срџада), али не

знам какав би акценат имале уvoc. sing.,јер се не говоре

у том падежу.

У ову групу именица долазе и трoсложна женска

имена као: Милева, Крстина, и др., које се, разуме се,

ушотребљавају у voc. sing., али са истим акцентом и

наставком као и у nom., дакле: Милева, Крстина итд.

Даничић и Решетар не говоре ништа о таквим име

НИЦа.Ма.

Г. Четворoсложне основе.

Ту долазе именице типа барутана и пресличица

(Дан. 110., Reš 100). КодД. остаје акценат непромењен

у свима падежима тих именица, а у поцерском говору

и ове именице имају у voc. sing. акценат на корену :

барутано, величино, нечистоћо, врдалама :врдамамо; бај

бокана : бајбокано. И у R се налазе трагови који по

казују да је и код четворосложних основа са нагла

шеним крајњим слогом била у voc. sing. иста акцен
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туација као и код двoсложних. Тако (у молитви) од

veličina имa voc. sing. veličino и од nečistoča-nećistoćo.

2. Основе са акцентом на корену.

A. Двoсложне основе.

a) Са оштрим (") акц. типа књага и шесма (Дан.

104. Reš. 100). Међу именице овога типа долази у по

цер. гов. и жеља, која се код Даничића налази под

1. Б. а., иначе се поцер. гов. у овом типу потпуно

слаже са Д.

b) Са високо-дугим (“) акц, типа лаба и албвка

(Дан. - 101. Reš. 100). Именице овога типа које умећу а

у gen. plur. имају оштар (") акц. у том падежу, а само

три имају високодуги акц. код Д, а то су: клетва : кле

тава, прirка : upliraкa и црква :цркава. Поредњихтакав

акценат у сеп. plur. имају у поцер. говору још и ове:

кptuка : крiuaka, záтка : гатака (и гатки) и гужва : гу

осава (чепшће гJжв0). Али се већина именица ове групе

(као и других) не употребљава са уметнутим- а у gen.

plur. по П деклинацији, већ са сеп. plur. 1-- основа

(IV декл.) на -и, н. пр.: Нjрка-fijркi, дбјка-дбјка, црква

црква итд. УОговору има такође дl:ba :glaba, hriška :

križaka.

В, Трoсложе основе,

a) Типа јабука (Дан. 106, Reš. 101.) и b) типа слам

чица. Међу прве долазе и преслава и шремета (мотка

у вајату преко које се пребацују поњаве, ћилимови

и др.), којих код Вука нема; беседа, неслога, facuaua,

подаaиа, које код Д. иду под 3. а) и тазбина, која је

код Д. под 2. B. a). У акцентуацији ових именица по

цер. гов. се потпуно слаже са Д.
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В. Четворосложне основе.

а) Именице типа дбрвица. За ове именице немам

шта приметити.

b) Именице са високодугим акцентом на првом

слогу. Има их свега шет код Д, а у поцерском се го

вору четири од њих овако изговарају: јетрјојвица, мај

стдрица, палдшина, бановица, а Карловкиња нисам чуо.

3. Основе са акцентом на претпоследњем слогу.

а). Са кратким првим слогом, типа маслина и мč

митва (Дан 105. Reš 101). У поцер. говору ове именице

имају акценат на корену: беседа, неслога, facaаша и ад

шаша, те иду под 2. Б. a); у О такође: beseda, nesloga,

ispaša. Овамо долази у поцер. гов. и сдтона која је код

Д. под 2. B. a.). Иначе се поцер. гов. слаже са Д.

b) Са дугим првим слогом,типа кајсија (Дан. 105. Res

101.). За именице овога типа немам шта да приметим.

с) Са дугим другим слогом, типа девојка (Дан 108.

Rеš 102) И у овим именицама поцерски се говор слаже

са Д. Овамо долазе и женска имена као: Miљбјка, Ра

дојка, Станбјка, Невенка, Руменка, (име краве), али

оне у поцер. гов. немају у voc. sing. акц. на корену

(као девојка : девојко), већ им је voc. једнак са nomin.

О њима ништа не говори ни Д., ни Решетар.

d) Четворосложне основе са акцентом на претпо

следњем слогу, као: мајстдрица и шамдшина, које код

Д. иду под 2. B, b), и женска имена, као: Миленија,

Обренија, Спасенија и сл., о којима Дан. и Реш. ништа

не говоре. Акценат им остаје исти у свима падежима.

4. Четворосложне основе са акцентом на

другом слогу.

Ове групе нема ни код Даничића ни код Реше

тара, а у поцерском говору у њу спадају: јетровица
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и бановица, које кодД. долазе под 2. B. b., и учиница,

Кlиница и сл.; за тим жен. имена, као: Billbocава,

Лéаосава, Станисава и друге. Код свију остаје акценат

непромењен у свима падежима.

Ђfo= Основе.

1. Основе са (некадашњим) акц. на крају.

A: Једносложне основе.

Ту долазе masсulina, као пас-acá (Дан. Гласник

VIII. 16, Reš. 45) neutra као злд-зма (Дан. Гл. ХI, 3,

Reš. 45.). Именица овог акценатског типа има врло

мало, код Даничића свега три мушког рода: пас, сан

и шав, и три сред. p.; днд, злд и стклд (склд, цклд).

У шоцерском говору још их мање има: шас, сан, днд

и злд; од шав gen. sing. шва ретко се чује, већ се

обично употребљава двосможно шава; а место стклд

има двосмoжно стакло-стаклета. Именица, сâн код Д.

има у plur: сндви-снбва9-сндвима, у поцер.: сндви-сндва

сндвима. Именица днд не употребљава се у множини

у поцер. гов.

Б, Двoсложне основе.

а) Са кратким кореновим слогом.

aа.) Masculina као: а) кбњ-кдња (Дан. VIII., 15., Reš.

45.); 3) грбм-грдма (Дан. VII. 14-1; у кбсац-кдсца Дан.

VIII, 21.); д) свекар-свекра (Дан. VIII, 28.). Упоцер.говору

долазе под a): бдр (поред бр.2-бра, што се слаже са

bдг-borá у P, док је код Вука и у О и К. ббр-бра, у

руском бра-бра; дом (пор. дбм-дбма; збр-збора, ствбр

ствдра, шав-шава, Грк-Грка (пор. Грка), што се слаже

ca, GR-Grka R, врх)-врха и грбм-грдма, које код „Ц.

гласе врх-врха и гром-грдма, те иду под тип Ј. : смрћ

смуђа, бли-ума, праз-ираза које код Д. гласе смуђ-емфа.
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juм-јма и праз-праза. Међу именице () типа не иду у

поцер. гов. поменуте грдм-грдма, врх)-врхја, за тим:

бак-бака, стд-стола, а стдг-стдга може имати у nom.

sing. и стог. У групу именица типа у долази у поцер.

говору и двас-двса, а не долази Млеци-Млетака; чује се

пак јемац-јемца и јемац-јемца. Код именица типа д

поцерски се говор разликује од Даничића у косим па

дежима ових именица : Петар има само Петра, чешаљ

само чешља, а уз њих долазе и јемац-јемца и вепар

вéира, које код Дан. долази под 2. A. a.).

Даничић мисли да би ове именице имале акц. на

корену и у voc. plur. као у voc. sing. али има само

два примера: дији, мбмци, а Решетар сумња у такав

акценат, јер га никад није чуо. Међутим, у поцер.

говору ове именице имају исти акценат у voc. plur.

као и у nom. plur., н. пр.: бици, кбсци, мдмци и т. д.

Све именице овога типа имају исту акцентуацију кроз

све падеже и у поцерском говору, као и код Даничића,

само имен. кбњ има у оat. plur. кбњима.

Од именица са проширеном множином имају у

gen. plur. акценат на корену, поред оних које је навео

Д., још и ове: ади-rдuбва, вашар-веupОва (и ввардва),

кдтао-кдглова и кôтлова (Даничић не зна да ли имају

кдтмова или кčтлова), грдб-гpдбова и гpдбова, а можда

такав двојак акценат има још која. У О је код так

вих именица редовно акценат на корену у gen. plur.,

н. пp.: grobova, pдpova, róbova и т. д. У Р и R такве

Форме су ретке и то: годlova, pдpopa PR., grobova, žglč

bОра P.

bb). Neutra као шеро и весло (Дан. ХI, 6., Reš. 49.).

У поцерском говору у ову групу долазе и стакло, (али

има у косим падежима готово чешће стаклета и т. д.)

која код Д. иде под 1. A. и чедо (код Д. чедо), а не

долазе: бедро и ребро, као што је Даничић навео, већ

иду под 2. А. а.). У плуралу имају акценат на корену



319

ове : село : сčла— селима, перо : шера— перима; имен.

стегно не употребљава се, те не знам какав би акценат

имала у plur., а седмо има седала—седлима, тако и

перо има у “plur. Izера-пера-перима, кад значи пти

чије перо.

b) Основе са новом дужином кореновог вокала.

aа) Маsсulima каолčнац-мбница (Дан.VIII,23,Reš. 51.)

bb) Neutra као брвно-брвна (Дан. ХI. 4., Reš. 53.).

У поцер. гов. је код неких именица овога типа ушла

дужина из косих падежа и у nom. plur.; такве су име

нице: браб-брма, бван-бвна, лобвац (поред мčвац-лбвца,

плбвак-шлбвка, оне дакле иду у групу 1. Б. с.); крат

коћа је пак ушла из nom.sing. и у остале падеже код

имен. двас-двса, те иде под 1. Б, а). Међу имен. сред.

рода долази и дрвце (код Д. дрвце). И у Р је код мно

гих именица ушла дужина у nom.sing. па чак и у gen.

plur., те су се тако изједначиле са именицама које

имају стару дужину типа венац-венца, и. пр.: dölac.

gen. plur. dblaca, lónac-lonaca. У R је то потпуно из

вршено, јер тамо, поред аналогије, и сваки кратки (")

акц. у двoсложним речима пред крајњим кратким сло

гом прелази у дуги ("). (Žena место Žena), тако да све

именице, овога типа имају у свима падежима дуг ко

ренов слог, н. пр.: Otan, dolac, lóvac-dčlaca, lóváса и т.д.

Акценат на наставку у gen. plur. има у поцер. говору

само ловаца, кад у једнини гласи мбвац, а теби и има

у gen. plur. телади и темâдi.

Neutra. Mehу именицама које Даничић наводи под

ову групу има их неколико, што се у поцер. Гов.

чешће употребљавају као консонантске основе: такве

су: јаје-јајета, бје-дјета, дâнце-данцета, звбнце-звбнцета,

шерце-aерцета, смбвце-смбвцета.

У поцер. гов. ове именице могу имати у Веn. plur.

aкценат на корену и на наставку: гумно-двана и гумна,
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брвно-брвана (и брвана) и брвна. У О има hrvno-bfrana

и gimno-glimana.

c.) Основе са старом дужином кореновог слога.

aа.) Masculina: a) без покретног а, као краљ-краља

(Дан. VIII. 11. Reš. 53). У ову акцен. групу долази у

поцерском кључ-кључа (Д. кључ-кључа), а не долазе ове

бан-бана, вал-вала, вар-вtipa, zaj-záја, пласт-пласта, стуб

стуба те иду под 2 A. c.); чује се дрен-дрена и дрен

дрéна, шрilur-maplurа и пришта, раст-pâста и раста ;

Нар- Кара и ћара, смрћу -смуђа и смрћа, јм-ума. Дани

чић не зна поуздано да ми ове именице имају у voc.

plur. акценат на наставку. У поцер. гов. заиста је на

наставку, као и у nom. plur.: fakuu, врачи, ткачи:

остале или имају проширен плурал или се и не упо

требљавају у voc. Именица мiр има у Instr. sing., поред

миром, и мlром (седи с мtром), што показује да је

та именица некад имала акцен. на корену, јер и у КР

има тir-mira, руски такође мир-мара.

У проширеном плуралу акценат остаје непроме

њен, само вbр има код Вука варови, те Даничић мисли

да је вр-вbра Вук погрешно забележио место вđр

вđра. У поцерском говору има заиста вbр-вbра-вbрови,

а у Р и О такав је плурал код неколико именица.

З) Са покретним а као венац-венца (Дан. VIII, 17.

Reš. 56). У поцерском у ову групу долазе још : брао

дрма, бван-бвна, ловац-лбвца, амбвак-шлбвка, које су код

Д. типа лбнац-лбнца; јарак-јарка, која код Д. гласи

јарак-јарка и здравац-здравца, сtisац-сивца, које су код

Д. под 2 A b, aа), а у поц. гов. им је дужина ушла и

у nom. sing.: не долази пак држак-дршка: чланак

чланка. Какав акценат имају ове именице у voc. plur.

Даничић не зна, али мисли да „може бити“ имају та

кође акценат на корену, као и у voc. sing.Мени је такав

акц. voc. plur. непознат, већ сам констатовао да је исти
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као у nom. plur., дакле: венци, Немци, смешци, свеци

и т. д. У Р има такође зDect, y R. svéci, y P. Rački.

Проширену основу у множини „има код Даничића

само чвбрак :чвдpкови-чвбркова, а у dat. не зна да ли

је чвбрковима? или чворкдвима. Та се именица у поц.

гов. обично употребљава са непроширеном множином:

чвбрци-чвбрака-чвбрцима, а кад има проширену мно

жину гласи: чвбркови-чворкбва-чвбрковима, па и чвбр

кови-чвбркова-чвбрковима. Даље брао има у plur. 6р

лови- брмбва- брловима ; бван : двнови-двнбва-двновима;

јšрак-јаркови-јаркова-јарковима (али се ретко употреб

љава), тако исто: и ваљак, féрам, зајам, мачак, ручак,

чланак. Именица јарам има у поцер. гов. у множини

јармови-јармова-јармовима, рkжањ:pálocњева-páожњевима

и ражњава-pgхњевима; шетао: петлова-петловима и пе

тмови-петлбва-петлдвима. У Р и R тако проширене ос

нове у множини ових именица не употребљавају се,

а у О само хтјепас има сјетičevi-njemčeva-vjenčecima.

bb) Neutra, као ај крило (Дан. ХI, 4, Reš. 56.) ;

д). исмо (Дан. ХI, 4). У ову групу долазе у поцер.

гов. још и жjige, бедице, у О тако исто: zice, bioce,

али се оне још чешће употребљавају као консонатске

основе ; за тим зрнце (Дан. зрнце) и гвбожђе кад значи

вамка, клопка. У поцер. гов. има у gen. plur. акце

нат на крају само влакно-влакана, јер се имен. вратло

не чује. Код Даничића има акц. на корену у gen. plur.

само писмо-шасама, а у поцер. гов. поред ње још и:

гјмно-гјвана, влакно-влакана (поред влакана), дебло

дала (чешће дебла, данце-банаца, стадио-стабала. Неке

од ових именица у поцер. гов. не умећу -а у gen. plur.

такве су: жјце-кујца, јајце-jáјца, сукно-сукна, дебло

дебла, гумно-гумна и можда још која. За речи на

-тво (ство) Дан.вели да у реп. plur. не проширују основу

са а, те им остаје исти акц. као у nom. plur., али

мисли да се може чути од имен. друштво и друштава.

диллкктолошки звоник књ. II 21
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У поцерском има заиста друштава, а поред тога још

и кумстава, трбјстава. Решетар нема примера за про

ширени плурал ове акценатске групе именица, јер се

такве именице не употребљавају у плуралу.

В. Трoсложне основе.

а) Оснoвe са кратким основиним вокалом.

aа) Masculina типа: а) мртвац-мртваца (Дан. VIII,

20; Res. 57); pl. лjдов-муддва (Дан. VII, 30 : у бли

занак-близáнка (Дан. VII, 42). У групу оII, поред оних

које је навео Даничић, долазе у поцерском још и чадор

чаддра (поред чадора), шатор-иатдра (поред шатора) и

човек-човека. У групу у долази у поцер. гов. и јарма

нац-јарманца (део на колима; нема забележено код

Вука, а не иде удовац-удовца.Даничић вели да можда

има, поред удčвац-уддвца, и уддвац-удбвца : тако је и

најправилније, али је у поцерском дужина из других

падежа продрла и у nom. sing.

Даничић вели да именице ове групе без покрет

ног а (типа мртвац-мртваца) имају у voc. sing., а можда

и у voc. plur., акценат на првом слогу, али за то на

води само један пример: соколе-соколи. У поцерском

говору пак такав акценат у voc. sing. имају и ове :

оживот :жhВоте, сведок-сведоче и човек :чбвече (код Дан.

ова именица гласи човек-човека, а остале се именице

ретко употребљавају у опште, а у vocat. још ређе.

Ако се ишак употребе у vocat, онда имају исти акце

нат као у nomin, како у Singul. тако и у plur., н, пр.:

мртвац :мртваче, теснац-тесначе: voc. plur. мртваци,

сведбци и т. д. Какав је пак акценат у vocat. од име

ница типа мудбв-муддва, Даничић ништа не спомиње;

у шоцерском је и код таквих именица акценат на ко

рену у VOcat. sing, н. пр.: гарбв-zâрове, Камбв: Налове,

натков: наткове, шаров х шарове и т. д, a vocat. plur.
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једнак је са nomin. plur. и у погледу акцента : шардви,

Калдви, ниткдви итд.

За именице типа близанак-близанка Даничић вели

да им се акценат у vocat. sing. можда мења, али се

сам пита како? У поцерском говору мало се таквих

именица употребљава, а ако се и употребљавају, ретко

се кад употребе у vocat, зато ми је тешко било кон

статовати, какав акценат имају у том падежу, али

мислим, ако ме сећање и осећање не вара, да би и

оне имале акц. на корену, дакле: близанак:блбанче,

а у voc. plur. као у nom. pl. близанци : јарманац: јар

манче-јарманци. Решетар нема ни један пример за

vocat. plur. из својих дијалеката, а у vocat. sing. R и

О слажу се са поцерским говором: Životu, svjedoče R,

živote, šedoče 0.

У 2:en. plur. oстаје код Д. акценат непромењен :

сдко: сокбла, а са проширеном основом сокдлова; лудов:

мудбва. У шоцерском има такође сокбла, сокдлова, али

се чује и сокомбва. Именице са покретним а тиша бли

занак-близанка) имају код Даничића (стари) акценат на

трећем слогу од краја: блазанака, али он не зна по

уздано да ли је баш тако. Ни ја не могу ништа из

весно рећи какав акценат имају те именице у сеп. plur.;

јер таквих именица, као што сам мало раније рекао,

скоро и нема. Што се тиче Решетарових дијалеката,

имам да приметим да Р и О имају сасвим други тип

акценатски код ових именица, а за К. Решетар ништа

Не ВСЕЛИ.

У проширеном плуралу нема код Д. никаквих про

мена у акценту: соколови-соколова-сокдмовима. У по

церском има: соколови-coкoлoва и сокомбва. dati. соко

ловима и соколовима.У Решетаровим дијалектима такав

проширени облик од ових именица не употребљава се

bb) Neutra кao: a) вретено (Дан. ХI, 10. Res. 59),

pВ) ребарце (Дан. ХI, 10). У ову групу именица долазе

ge
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у поцерском говору још и ове : богаство, момаштво,

покућство, које су код Д. међу имен. типа гддиште

(3 a, bb), а не долазе : беланце, бебце, влаканце, жу

манце, крибце, шисамце ребарце (поред ребарце?) себице

(пор. седице), усташца, већ иду у групу имен. типа би

чšibe (1. B. c.) bb) J. Али се ове именице мењају и као

консонантске основе, и то чешће. Код именица које

у gen. plur. умећу а акценат је у томе падежу благ

(") на првом слогу, а сватри а имајудужину—ребараца:

тако је код Даничића; али ако је обликребарце-ребарца

правилан, онда прво а не може имати дужину; једино

према поцер. облику ребарце—може ући дужина из

других падежа и у gen. plur.: pěбараца, као што има

у поцерском говору.

b) Именице са новом дужином основног вокала.

aа.) Masculina, као синдвац-синовца (Дан, VПI., 42,

Reš. 59); bb) neutra, као вретенце (Дан.ХI,9). За први

тип Даничић има само три примера: синдвац-синбвца,

покрдвац-покрбвца и („може бити“) удовац-удбвца (јер

ту именицу има забележену и као уддвац-удбвца). У

поцер. говору прве две могу гласити двојако у nom.

sing., са дужином или без ње : синдвац и синбвац код

старијих представника овог говора, а код млађих само

синбвац; тако исто чује се и покрдвац и шокpбвац, а

удбвац само са таквим акцентом. Код ове последње

именице продрла је дужина у nom. sing. и у Решета

ровим дијалектима: udovac-udovca P, udovic-udorca O,

udovac-udóvca R. Међу neutra oвoг акценатског типа

долазе у шоцер. говору још и ове : беланце (код Вука

блеманце у R такође дјеince, љуманце (код В. scy

манце), у В. такође žumanсе, бедице, влаканце, кри

бије, исiдице, ребарце, себце, усташца, које је Дани

чић навео код имен. типа 1. B. a. bb); за тим је

зерце, острвце, туђинство; брдашце, срдашце, псеташице,
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исетанце, које су код Дан. под 2. Б. I c и d. Али се

и ове именице средњег рода мењају и као консонат

ске основе. Gen. plur. има синоваца али Даничић не

зна поуздано да ли је о дуго. Упоцер. говору је дуго,

јер је дужина продрла у све падеже. Он не говори

ништа о томе да ли именице сред. рода мењају акце

нат у ком падежу : у поцер. гов. остаје им исти акц.

у свима падежима,на пр.: беланце-беланца-беланцима

и сл. У voc. sing. акц. је на корену, а да ли је тако

и у voc. plur. Д. не зна поуздано; у поцерском је та

кође акц. на корену у voc. sing. — сDновче, a voc.

plur. једнак је са nom. plur. и у погледу акцента.—

синбвци.

c) Именице са („matura“) дугим основним слогом.

aа.) Masculina типа: а) јунак-јунака (Дан. VIII, 29,

Reš. 60); b) бегунац-бегунца (Дан. VIII, 41); bb) Neutra

типа: а) бичале (Дан. ХI, 9); д) сердарство (Дан. ХI,

9). Међу именице типа аа, а долазе у поцерском гов.

и: црвић-црвића (поред црвић-црвића), у R такође има

chrič-crvića (пор. chvić-crvića) у P crvić-crouch, што се

слаже са поц. гов. ; дизгин-дизгана, с чиме се слаже

dizgin-dizgima у О, (код Вука има дизген-дизгена); вр

сник-врсника, кдњак-коњака, вратић-вратiha ; све су ове

имен. код Дан. међу именицама групе 3. a, aa); туђин

туђина (код Д. Thurs-Tituна) и Будим-Будима (код Д.

Брдам-БОдiма), гуслар-гуслара, шљавар-uљивара. Међу

именице типа да долазе у поцер. говору још и: синд

вац-синдвија, покровац-покровца и удовац-удовца (код

Д. типа 1. В, b), у којих је нова дужина продрла у

све падеже, те су се изједначиле са овим именицама,

које имају стару дужину.

Међу именице средњег рода овога типа долазе у

поцер. говору и ове: беланце, бедице, влаканце, жу

манце, крибце, шиchмце, ребарце, себце, усташца, које
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су код Даничића међу имен. типа 1. B. a, bb); за тим

срдашце и грбце (код Д. под 2 Б, I a), одело (код Д.

ддело) и детињство, јунаштво, лукавство (код Д. међу

именицама типа шасiите 3. c), а не долазе : јестiВо

И СРЧЕВО.

Именице овога типа а без покретног а имају код

Д. у voc. sing. акценат на корену: јуначе, Новаче, ве

зару итд., а за voc. plur. не зна поуздано да ли има

jрнаци “; вели да Вук има у својој граматици од 1818

год. у voc. plur. колачи, али он сумња да би такав

акц. био у том падежу. У поцер. говору је такође у

voc. sing. акц. на корену : јDначе, кдвачу, мрдаче итд.

а у voc. plur. као у nom. plur, н. пр.: јунаци, лудаци,

младићи и сл. Како је у Решетаровим дијалектима,

не види се. За именице типа бегунац-бегунца Даничић

не зна какав акценат имају у voc. sing.: Pécавче или

Ресавче, а у voc. plur. вели даје по свој прилици као

у voc. sing. У поцерском говору такве именице имају

у voc. sing. акценат на претпоследњем слогу (т.ј. благи

на првом), на пр.: бегунче, Ресавче, матбрче и т. д., а у

voc. plur. кao nom.plur.: бегунци, Ресавци,злочинци ит.д.

У gen. plur. ове именице могу имати дужину на

сва три последња слога, као и код Даничића: кбма

раца, Мораваца, Штитараца, резанаца итд., а могу бити

и без дужине трећег слога од краја: бегунаца, реза

наца, падгомака итд.

Именице средњег рода код Даничића не мењају

свога акцента ни у ком падежу. Решетар вели да би

се у gen. plur. oчекивао од именица са покретним а

овакав акценат: povrijeslo : *povrijesla, proklistvo :pro

killstva или, са покретним а, *pдrrijesala, “pröklestara,

као код сличних именица муп. рода. Ову Решетарову

претпоставку потврђује као тачну поцерски говор, јер

има : од имен. без покретног а одемо : одела, од имен.
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са покретним а : Бавбмство : Наволстава, злочинство : злд

чинстава, познâнство: идзнанстава, убиство :убистава итд.

2. Основе са акцентом на корену.

A. Двoсложне.

а) Основе са кратким кореновим вокалом.

aа) Masculina типа: а) лав-лава (Дан. VIII, 14, Reš.

61); 3) мб)-мдја (Дан. VIII, 12.); у сржањ-сржња (Дан.

VIII, 96).

Међу именице типа ајдолазеу поцер. гов.јоши ове:

збег-збега, (пор. збега), змај (код В. змај-змаја, нбј-ндја

(код В. но-наја), rac-Taca (код В. тас-raca), pod-ploča, (пор.

pдба), cčк-сдка, таст-таста : а не долазе : врт-врта, сраз

среза, час-часа. Међу имен. типад домазе и грбзд-гpдзда,

(у P такође дrđгđ-grozda, у R. grčzd-grozda и дrózda, код

Вука грбзд-грбзда, а у руском грозда-грозда); не долазе.

пак: дбм (и ддм)-ддма, збор-збора, змај-змаја, нDj-ндја,

cдк-cčка, ствбр-ствдра. таст-таста. Међу именице типа

у)долазе још: мозак-мдзга (кодД. мбзак-мбзга) и чуднак

чf)нка (кодД. чујнак-чјнка), а не долазе : чешаљ-чешља,

вешар-вара, јемац-јемца (пор.јемца), Петар-Петра, зна

нац-знанца (поред знанца).

У једнини неке именице овога типа не мењају

акценат ни у једном падежу, а неке (које значе мртву

ствар) мењају га у Пос. sing, добијајући га на наста

вак. Код Даничића има таквих именица од су типа

свега осам, а у поцер. говору, поред њих, имају такав

акценат још и ове: длан : длану, мраз: мразу,југ : југу,

мрк: луку, штimp: итару. Од именица у типа, поред

оне три што их је Даничић навео, мењају акценат у

loc. sing. још и ове: кашаљ: кашљу, цртак: ијаку,

вtтао:витлу, кртао : кутлу(поред кртму), и чђнак:чунку.



328

Као што се види, и овде је поцерски говор са

чувао једну стару особину боље него Вуков, јер је

акцентуација Пос. sing. на наставку старија него на

корену, што најбоље показује руски језик, где је на

ставак-у у Пос. sing. увек наглашен (код именица што

значе нешто мртво), и та је појава дошла правилним,

и Фонетским путем.

У множини код именица које проширују основу

остаје акценат непромењен, само код именица да типа

ббг — бога) Даничић не зна какав би акценат имао gen.

plur., ако се употребљава; именица гдст има, истина,

гдста или гдстију, dat. plur. гдстима, али су то облици

i-основе, па и акценат не може служити као пример Ђfо

основа овога типа. У поцерском говору именице d

типа мало се употребљавају са непроширеним плура

мом и тад им акценат остаје непромењен, него већи

ном са проширеним плуралом, а какав им је тада ак

ценат, биће говора мало доцније; именице пак типа

д) у поцер. говору и не употребљују се друкчије до

са проширеним обликом умножини.Од именицатипа у

код Даничића само нбкат има акценат на крају у Реп.

plur.— ноката, а у поцер. говору,поред нđкат: ноката

(и ндктију), има и у dat. plur. нбктима;за тим још: јемац:

јемаца (поред јемаца) — јемцима (пор. јемцима), зна

нац—знанаца (пор. знанаца) — знанцима (пор. знан

цима). У R говору има такође од поћа: gen. pl. nokáta

dat. mдštima (пор. mдštima).

У проширеном плуралу именице са и у типа за

државају исти акценат; изузетак је од тога код Да

ничића само вепар: вешрови — ветрова. Раније сам већ

рекао да ова именица у поцер. говору не иде у ову

акценатску групу, јер гласи ветар —вара, али такав

акценат на крају у прошир. плуралу имају у поцер

ском ове именице: збег: збегбви — збегбва — збеговима,

cдк: сдкови— сдкова—сдковима; pдб: pдбови — pдбва
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- pдбовима ветар: ветрови — ветрбва — ветровима,

трдшак: трдшкови — трдшкова — трдшковима; мбзак:

— мдзгови—мдзгова (пор. мозгбва)—мдзговима. Оваку

акцентуацију у плуралу имају све именице дј типа

(мбј—мдја), са изузетком код Даничића имен. рđг и крај,

које имају у plur. pдгови — рогбва — рогдвима, кра

јеви — крајева — крајевима. У поцер. говору има исто

тако, само крај у множини има крајеви – крајева —

крајевима. Именица рбј има у поц. рдјева, а ређе ро

јева. Именица грбзд има у поцер. у plur.: грбздови —

грбздбва — грбздовима.

bb) Neutra кao a) грло (Дан. ХI, 6, Reš 65), д)

шћсмо Дан. ХI, 6).

Међу именице средњег рода овога типа не долазе

у поцер. говору мбре (врло ретко мбре) и чедо, а до

мазе: бедро и ребро, које су код Д. под 1. Б. a. bb).

Поред оних именица које је навео Даничић да имају

у плураму акценат на крају, у поцерском говору имају

такав акценат још и ове: место : места („на места“ =

овде-онде) — gen. места — dati. местима, поред места

—места — местима, кад значи „der Ort"; вдle: вдfa

— (вбНа — вдlима); идље: падља — шабља — падљима,

поред адља — шабља — падљима.

b) Основе са „positione“ дугим кореновим вокалом.

aа) Masculina као старац — старца (Дан. VIII, 27,

Reš 67). bb) Neutrа као сјнце (Дан. ХI, 5).

У поцерском говору не долазе у ову групу именица

од маскулина: дâнак — дâнка, здравац – здравца,

ciевац — савца, а од неутра дрвце—(дрвца)— дрвцета.

Дужина из осталих падежа продрла је и у nom. sing.

код именице жрвањ, што се види из gen. plur. у по

церском говору — жрвања, или са проширеним плу

рамом жрвњева и жрвњева, па има чак и у nom. plur.

жрвњеви; код Вука има ждрмњи — жрдмања, а за
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бележено је да се чује „у Црној Гори“. Како гласи

проширена множина,Даничић нам не зна да каже, али,

према Вуковом блтанови—близнбва („ако је добро за

бележено“), вели да би се такав акценат могао оче

кивати и у осталих именица ове акценатске групе.

У Поцерини се чује, поред блазнови —близнбва —близ

ндвима још и: жалац: жалчеви — жалчева — жал

чевима, диглавак: иглавкови— диглавкбва — иглавкдвима;

крајац: крајчеви — крајчева — крајчевима; шалац:

al-Auеви — палчева — шалчевима; страц: спрчеви –

сирчева — сирчевима и јарац : јарчеви — јарчева (по

ред јарчева)—јарчевима (пор. јарчевима); у О има јат

čevi — јатćeva— јатćevima. Какав је акценат у непро

ширеном плуралу ових именица, Даничић ништа не

говори; у поцерском говору у том случају остаје исти

акценат, н. пр.: кланац: клiHци — клинаца– клiH

цима; страц: clpugu — страца — clpuguлма итд.

c) Основе са дугим кореновим вокалом.

aа.) Masculinа као: а) друг-дрjza (Дан. VIII, 8, Reš

67); 3) макат — лакта (Дан. VIII, 18).

Међу именице овога типа долазе у поцер. говору,

поред оних које је навео даничић, још и ове: zna

— гњева (у О griev — grieva), плам — палама, рilam

—pláma P O RI, upálac)— upálжја,(práh—práha RO, prag

—prága Pl. : страх)—страхја, (strāh—stráha RO, strág—

strága P}; мајху—ма(ха),(mah—maha RO), које су код

Даничића под 2 A.a; за тим бан — бана, вам — вала,

вар — вара, које су код Даничића под 1, Б. c, aа).

Решетар мисли да је код свију ових именица дужина

старија, а краткоћа код Вука може се објаснити тиме,

што је он те облике чуо без х-ма, стра, пра итд.

где је први вокал скраћен пред другим; испореди у

О dih – diha, али dih — dina. У ову групу не долазе

у поцер. говору: грбзд — грбзда, кључ — кључа и
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праз — праза. Међу именице типа З) не домазе: јарак

— јарка, чОнак — чђнка, мбзaк — мбзга.

Од оних именица са покретним а које је Даничић

навео да имају у Пос. sing. акценат на крају у поцер.

говору Јазак се не чује, јарак не долази овамо, а поред

смtсао— смислу, такав акценат имају још и ове: лакат

— лакту, Крушањ — Крупњу; за тим и све оне без

покретног а, које сам навео да иду у ову групу, а код

Даничића их нема: гњев— гњеву, имам— аламу, прах)

—прđ(x)y, страх)—стрkla: у, ма(х)—мžilac), вал — валу

и вbр — виру, само од бан не знам како би гласио Пос.

sing. У R говору све именице типа сј што значе нешто

мртво имају у Пос. sing. акц. на крају, а од оних са

покретним а (типа З само Пава има 14htu, као у поцер.

говору. Можда и нека именица која значи нешто живо

у поцерском говору има акц. на крају, и за многе ми

се тако чини, али ми је то било тешко констатовати,

јер се врло ретко употребљавају у том падежу.

И у поцерском говору имају именице тиша а у

gen. plur. редовно акценат на крају, као и код Дани

чића и Решетара. Само именица сат има кодД. у gen.

pl. сата „зато што је скраћено од сахата“, а у поцер.

говору и та именица има у gen. pl. акценат на крају,

али као ј-основа: сати; такав исти акценат има и у О

satá. Од именица са покретним а имају у gen. plur.

акц. на корену само ждрмана (о којој смо раније го

ворили) и Роваца, а акц. на крају само лакат — ла

кáта а за шедаљ не зна да ми има шедаља или друкчије.

У поцер. говору Рбвац се не чује, од лакат има та

кође лаката (у R lakata), a. од швдаљ има педаља или

педљti.

Акценат на крају налазимо и у dat. plur. код ста

рих 1-основа, н. пр.: Abјош: лsудима и сл. Остале име

нице које не проширују множину имају код Даничића

y dat. plur. непромењен акценат: брци: брцима, мрави:
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мравима, итд., али вели: „за речи као што су последње

две, које немају уметак-ов-ими-ев-, може бити да се

варам; од речи зуб и црв слушао сам у овим падежима

" м. ": зубима, црвима, овако и брцима м. брцима".

Заиста, у поцерском говору има у фat. plur.: зубима,

црвима, мравима.УРешетаровимдијалектима је такође

акценат на наставку у томе падежу: brcima PO, bi

cima R, crima PO, chrima R., bracima P0 brávima R,

mravima P, mrkvima R, pritima R, zubima O и zubima

P, zibima, али и bfcima, cfarima R.

За именице типа лакат — лакта Даничић ништа

не вели, да ми имају dativus непроширеног плурала

и какав акценат у њему. У поцерском говору ове две

имају непроширен dat. plur. и акценат на наставку:

лакат — лактима и швдаљ — шедљима.

Проширени плурам од именица без покретног а

(типа друг — друга) има кодДаничића овакав акценат:

брегови — брегбва — брегдвима. или („обичније“) гра

дови — градбва — градовима (поред граддвима), а у

неких као грбздови — грбздбва— грбздовима; од име

ница пак са покретним а (типа лакат — лакта) увек

као брбњеви – брбњева — брбњевима. У поцерском

говору је већином акцентуација плурала од ових име

ница као у брегови — брегбва — брегдвима; поред оних

које је Даничић навео, имају такав акц. у рlur. и ове:

мјокс: мржеви — мужева — мужевима, звер : зверови

— звербва — звердвима; тако исто цвег (у R такође

глас (у R такође), дјг (и у Rј, зfló (и у R), рва, траг,

кум, трjn, MBK, чар, брjc, вbр и још можда која. Од

именица овога типа неке могу имати у фat. plur. обе

акцентуације, и на корену и на наставку; такве су:

шмрк: шмркови — шмркова — шмфковима и шмр

кбва — шмркдвима; тако исто чар, звер, црва. Неке

пак имају акц. плур. као жуљ: жуљеви — жуљева—

жуљевима; такве су: лак, маст, грбзд, део, шмфк, чар,
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црва, мах, шлам, бан, вам, вар;у поцерском говору не

мају такав акценат (а у Даничића имају): јак: јакеви

— јежева — јежевима (и јежевима); клас: класови —

класбва — класовима и (класдвима); стан (обор): ста

нови — станбва — стандвима (ређе становима); трjТ:

трђTови — трутбва — трjТовима (и трутдвима.

Именице са покретним а типа лакат— лакта) код

Даничића не мењају акцента у проширеном плуралу,

а у поцер. говору могу и такве именице имати акце

нат на крају у plur.;такве су: бјбањ: бObњеви — буб

њева – (поред брбњева)— бубњевима(пор.б)бњевима);

лакат: лактови — лактбва (ретко лактова) — лактб

вима (пор. лактовима); левак: левкови — левкбва (пор.

левкова) — левкдвима (пор. левковима); жрвањ: жрв

њеви — жрвњева (пор. жрвњева) — жрвњевима (пор.

жрвњевима).

bb) Neutra као: а) тело (Дан. ХI, 5, Reš 71), i

класје Ibid.). Међу ове именице долази у поцер. говору

и мбре, (у Д. мбре, а не долазе: зрнце и гвбожђе (замка,

клопка). Код Даничића именице овога типа задржавају

свој акценат у свима падежима, само сено и месо имају у

plur. акценат на крају: сена, меса. У поцер. говору

има такође у множини сена (кад значи „пластови сена“)

и меса (али од једнине месо — „дебело месо“)

В, Трoсложне основе.

I Са кратким првим слогом.

а) Основе са кратким претпоследњим слогом.

aа) Masculinа као а братић — братића (Дан. VIII,

25, Res. 72); д) шарожак — aарошка ЦДан. VIII., 39.).

bbi Neutra као: а) језеро (Дан. ХI, 9, Res. 73. д.

вдјводство (Дан. ХI, 9.).

Међу именице типа аа) су у поцерском говору до

лазе: бокор – бдкора (Д. бокор — бокора), јавор —
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јавора, гребен, мрамор, жрбор—жрбора, (Дан. жјбор–

жјбора); север, чбиор, шешер и запад (поред запад) –

запада (Д. зашад — запада), а не долазе ове: грајвјор —

грislора, кдтлић — кдтлића (котлића), младеж —мла

дежа, прадед— ирадеда, сусед— сјседа, туђин — туђина,

злдтвор — злдтвора, чдвек— човека. Под рj не долазе:

навлачак — навлачка, шалетак — шалетка. Под bb) не

долазе: блово, дирило, дгњило, муљало, суседство, ср

дашце, грбце.

У loc. sing. имају акценат на крају: бдкор — бо

кдру, Јавор—на Јавдру.

Све именице које значе младо живинче имају у

поцер. говору акценат на крају не само у gen. plur.,

већ и у dat. plur., на пр.: шћмићи — шилika — ши

лiћима; г)шчићи — гушчића — гушчићима; јарићи

— јарiha — јарifuља итд.; исто тако: бдкор — б

кори — бокбра — бокдрима (и бдкорима); јавор: ја

вори — јавбра — јавдрима, (и јаворима); чбиори —

чопора — чоubpима (и чбаорима); или проширени бо

корбва — бокордвима (бRоровима), тако и друге две.

Да ли именица језеро мења акценат у plur. нисам

MOTRLO ROHOTELTOBELTIM.

b) Именице које продужују основни вокал у nom sing.

Masculina кao: јасен—jАсена (Дан. VIII, 33, Res 73).

Међу ове именице долази у поцер. говору још и

девер — девера, а не долазе: бокор—бдкора, јавор—

јавора, гребен — гребена, мрамор — мрамора, дNils —

(бчјх) — бkijВа, север — севера, чбпор, чбшора, ш8шер

— шеaера. И у Р и О је код неких именица краткоћа

ушла и у nom. sing. н. пp.: greben — grebena, daro

— davola O, kremen–kremena P, иначе су се именице

овога типа изједначиле са имениц. типа гавран— гав

рана, јер им је дужина продрла у све падеже.
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Све именице које је Даничић навео да имају ак

ценат на крају у Пос. sing. (а значе нешто мртво), имају

такав акценат и у поцер. говору, али поред њих још

и : прстен—o upстену, девер— деверу. Затим, све име

нице овога типа имају у gen. plur. акценат на крају,

н. пр.: гритер : гуштера, прстена, чокбта, кестена итд.

па и у dat. plur.: прстенима, ћавдлима, гуштерима, чo

кдтима итд. поред чбкотима, чбиорима, гђитерима и

др. У R говору је такође у gen. plur. акценат на крају,

н. пр.: prsténa, grebéna, kokota итд. па и у dat. plur.:

grebémima, prsténima итд.

О проширеном плуралу ових именица не говоре

ништа ни Даничић ни Решетар. У поцерском пак го

вору проширени плурал ових именица има увек ак

ценат на крају у gen. и dat., на пр.: брсенови: бусе

нбва — бусендвима (поред брсеновима); громенови: гру

менбва — грумендвима (поред грjМеновима); јасенови:

јасенбва — јесендвима (пор. јасеновима); исту таку ак

центуацију имају: каменови, кестенови, кременови, шла

менови, шрстенови, пршљенови, стбожерови, стфшљенови,

Огљенови, чбиорови.

c) Основе са „positioner Ayгим претпоследњим слогом.

aа) Masculina као јазавац—јазавца (Дан. VIII, 40,

Reš. 74). bb) Neutra као језерце (Дан. ХI, 11).

У ову групу именица не долазе у поцер. говору:

зáсторак — засторка, Косовац — Косовца, (брдо у По

церини); пратилац — пратибца, ранимац — ранибца,

среталац — сретабца. Под bb) не долазе: језерце, пад

здравље, острвце, туђlнство.

Код именица овога типа остаје акценат непро

мењен у свима падежима и у поцерском говору.

d) Основе са дугим претпоследњим слогом.

aа) Masculinа као: а) гавран — гаврана (Дан. VIII,

31, Reš 75); b) заворањ — заворња јbid.).
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bb) Neutra кao: a) кimure Uдан. ХI, 11); д) зла

мење (ibid.).

Међу nasculina oве групе долази у поцер. говору

и дНОв (6чуx) – дNjВа (код Д. бRјв — дНува), а не

долазе: сјтон —сјтона (Д. сјтон), девер— девера, витез

— витеза, Будим — Будима, гуслар — гуслара, шљи

вар—шљивара и запад—запада (поред запад—запада).

Међу neutrа не долазе: брдâшце, срдашце, псеташце,

а долазе: двбриште,збриште (Дан. двбриште, збриште);

pдмаште (Дан. рдчиште), зламење (Дан. зламење).

Поред оних именица без покретног а које је Да

ничић навео да имају у Посаt. sing. акценат на на

ставку, у поцерском говору имају такву акцентуацију

још и ове: кбмад — комаду, лешњик — лешњи ку,

мбивај – мишају, мејр — мејру, мiрас — мирicy,

неред — нереду, бројч — обручу, талас— таласу, чар

дак—чардаку, (шљивар—шљивару, али она не долази

овамо). У R говору има такође: 18think – lešiku, дbrnč

— obriću, nered — neredu.

Поред наведених код Даничића, у поцер. говору

имају и ове именице у gen. plur. акценат на крају:

нећак — нећака, вршај — вршаја, готљај — гутљаја,

блак — облака, апсар — писара, (обичније писарева),

појас — појаса, талас — таласа, јак — ујака, чардак

— чардака, кћнтар — кантара, дрвар — дувара, мčсјр

— мосјра, (обичније мосурбвај, салаш — самžша, бр

квар — буквара (обичније буквардва). Код Даничића

имају само данар и кбмад у dat. plur. акценат на на

ставку, а у поцерском такав акценат имају све оне

именице које имају акцентован наставак у gen. plur.

Али неке могу имати само такав dat. plur.:—лешњdi

цима, обручима, месецима, динарима, комадима, вр

шајима, а друге могу имати двојако акцентован dat.

plur. — чардацима и чардацима, дрварима и дуварима,

таласима и таласима и можда још која. У R је та
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кође акценат на крају у gen. pl. : mjeseca, lešnika, oblika

итд., а има примера и за dat. plur.: obrtačima, oblácima.

Проширени плурал има код Даничића акценат на

наставку несумњиво у genit., а мисли да је можда

такав акценат и у dat. plur. — гдлуб: гдлубови — го

лубва — гдлубовима и, можда, голубовима 2 У поцер.

говору ове именице имају у проширеном плуралу ре

довно акценат на крају не само у gen., већ и у dat.

гдлубови: голуббва, голубовима; гавранови — гавранбва

— гаврандвима; адјасеви: појасева — појасевима; д)

варови: дуварова — дуваровима; вршајеви: вршајева—

вршајевима; б)кварови: бокварбва – буквардвима итд.

Behина именица ове групе употребљава се више у

овом проширеном облику, него у краћем.

II. Основе са дугим првим слогом.

а) Са кратким претпоследњим слогом.

aа.) Masculina као дđбош — дбоша (Дан. VII, 18,

Reš 76).

bb) Neutra као здрављице (Дан. ХI. 8).

У ову акценатску групу именица долази у поцер

ском говору и запад — запада (пор. запад — запада

код Д. запад — зашада), а не долазе: жђčop—жрбора,

réнџер — пенџера, преров — прерова, (ретко преров

— прерова) и табор— табора 2 Међу именице типа ББ)

не долази Краљево— Краљева. Код свију именица овога

типа остаје акценат непромењен у свима падежима и

у поцерском говору.

b) Са „positione“ дугим претпоследњим слогом.

Masculina као Карловац — Карловца (Данич. VIII,

35, Reš ibid.).

У поцерском говору нема никаквог одступања код

ОВИХ ИМЕНИЦа.

дилмкктолошки звоPник књ. II. 22
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с) Са дугим претпоследњим слогом.

aа) Маsсulinа као празник — аразника дан. VIII,

28, Res. ibid.); bb) neutra, као двбриште (Дан. ХI, 10).

У поцерском говору све именице мушког рода,

које Даничић наводи под овом групом или немају ни

какве дужине, или је то шомудужина, те иду у горњу

групу типа дбоu — дđбоша. Међу именице средњег

рода не долазе двориште (а Двбриште је име села) и

збориште.

И код ових именица остаје акценат непромењен

у свима падежима, као и код Даничића и Решетара.

3. Трoсложне именице са акцентом на претпоследњем

слогу.

а) Основе са сва три кратка слога.

aа.) Masculina као језик – језика (Дан. VIII, 19,

Reš 77), амај — алаја (Дан. VIII, 30.), učcoбак — ад

сошка (Дан. VIII, 36.). bb) Neutra као варзило (Дан. ХП, 81,

гддиште (Дан. ХI, 8).

Под aа.) долазе у поцер. говору још и ове: мла

деж — младежа, прадед— шрадеда, злдтвор — злдтвора,

које су код Даничића типа братић — братића (под

2. Б. I al.); даље, витез — витеза (Д. вtтез — вtтеза),

навлачак — навлачка и шалетак — шалетка, нбвчић—

ндвчића (Д. нбвчић), сусрет—сусрета (Д. сусрет) а не до

лазе од оних штоих јеДаничићнавео ове: вратић—вра

тila,(поред вратић—вратића), кдњак—коњака,чđвек

човека ; pl. тČзмуци, адвбј— шабвдја, увој— увоја, адводањ

— адводња, шебој — шебоја. Именице алај – алаја и

кама) — калаја иду у ову групу, али немају дугкрајњи

вокал у поп. sing. Остале именице овога типа што ихДа

ничић наводи и не употребљавају се у поцерском го

вору. Међу именице ББ) типа долазе: димо, дгњило,
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муљало, које су кодДаничића типа језеро (2. Б. I a bb),

и шодшовство (код Д. učvoевство); а не долазе: све име

нице на-иште и на-је (Бје), (сем прдмеће), јер имају ду

жину на претпоследњем слогу: бесајуће, бесцење, адврће,

расајуће итд., исто тако: араште, гддиште, градиште,

дгњиште итд.; за тим: одело, богаство, наследство, uo

кућство, момаштво. Неке именице ове групе могу имати

и дужину крајњег слога и краткоћу, те, према томе,

или акценат на корену или на наставку; такве су:

вратић – вратића и вратић — вратifia; бачић –

— бачића и бачић — бичffa, брешчић — бреш

чића и брешчић — брешчића, вранчић — вранчића и

вранчић— вранчића и готово све именице на—ић. Све

ове именице имају у gen. plur. акценат или на прет

последњем слогу, т. ј. не мењају га, или на наставку,

а никад на корену (као дукат: дјката), н. пр.: вратић

— вратића или вратifia, бачић : бачића или бичfifia итд.

Какав је акценат у gen., такав је и у dat. plur. н. пр.

вратићима или вратiћима, бачићима или бичићима,

вéнчићима или венчићима итд.

Од именица средњег рода овога акцен. типа у

поцер. говору само идвесмо (које у gen. plur. умеће ај,

не мења у томе падежу свога акцента — падвесама,

а остала meutra имају у gen. pl. акценат на корену:

гудало: грдала, кмешало: клецала итд., као и код Да

ничића.

b) Са „positione“ дугим другим слогом.

aа.) Masculina као трговац—трговца (Дан. VIII, 37,

Reš 771. bb) Neutra као кбленце (Дан. ХI, 10, Reš ibid.).

Међу именице мушког рода ове групе долазе у

поцерском говору и тдбомац — тдболца, која има такав

исти акценат и у P — tobčlac — tobčlса, владалац —

владалца, а тако је и у О — vladalac — vladalca, a

не долазе: приморац— приморца, скћкавац—скакавца;

ga
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падсинак— адcшнка, може гласити и абсинак—побсинка.

Средњег рода је код Даничића само кбленце, а у по

церском она гласи коленце. Код ових именица остаје

акценат непромењен и у поцерском, као и код Дани

чића и у Решетаровим дијалектима.

c) Основе са дугим другим слогом.

Ту долазе само именице средњег рода, као: па

сиште (Дан. ХI, 10, Res 77). У поцерском говору у ову

групу иду и све именице на — иште и– је (без ард

леће), које је Даничић навео међу именицама типа вар

зимо (под 3 a., bb.); а не долазе: рČчиште,зламење, при

морје, детињство, јунаштво, лукавство, падшовство. Иначе

се акценат не мења ни у поцерском говору.

d) Основе са дугим првим слогом.

аa) Masculina као арброк — шрброка (Дан. VIII, 16,

Reš 78.), мбаов — мбшова (Дан. VIII, 18.), нашлатак на

uлатка. .

bb) Neutra као зачеље (Дан. ХI, 7., краљевство

Дан. ХП, 7.).

Међу, ове именице долазе у поцерском говору

још и: пристуш — пристуша, у О такође рristimp

— рт18thpa (код Вука пристуш— приступа); páзмак —

размака, у Отакође, таZmah–razmaka, (код В. размак

— размака); стбчић— сточића у R такође 8tóčić— stó

čića, насат (насип) — насапа, (код В. наса — насtaa),

вбчић — вочића и презимена на – ић, као: Jóвић,

Марић, Икић, Јелић, Савић и др. ; за тим: гравор –

ардејора, сусед — суседа, које су код Д. типа братић

- братива: шенџер — пенџера, преров — прерова и

тадор—табора.А недолазе овамо: новчић– новчана,

Фраг - сусрета, сутон — сутона (стон – сprona,

ФА именица овога акцен. типа са покретним -а

У Чер- говору се чује само нашлатак, а преслачица,
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се не употребљава. Све оне именице средњег рода на

-ство које је Даничић навео употребљују се у поцер.

говору, а од оних на - је што их је Д. навео не иде

у ову групу ни једна, јер све имају дужину на крају:

зáчеље, наличје, наручје, причешће, раскршће, а свега

једна долази — Заблеће (име села), које код Д. нема.

е) Основе са првим „natura“ дугим слогом, а другим

„positionet Ayгим.

Ту долазе само masculina као зликовац — зликовца

(Дан. VIII, 34, Reš 78). Поред оних које је Даничић

навео, у поцерском говору у ову групу иду још: ире

главак — преглавка, (нема је код Д.) падсинак — 16

санка, поред адсинак — адcшнка, приморац — upi

мбрца, (код Д. upiљорац — приморца; не долазе пак

уторак — утбрка.

Ни код ових се именице не може констатовати

какво одступање од Даничићевог акцента.

f) Основе с првим и другим дугим слогом.

aа.) Masculina као кутњак — кутњака и рбожњак

póжњака (Дан. VIII, 28., Reš 78). Код Даничића имају

само те две, па и за њих не зна поуздано да ми за

државају дужину и у осталим падежима.У поцерском

пак ове групе и нема, јер прва именица гласи: кут

њак — кутњака (у Д. је и тако забележена) а друга

се не употребљава.

bb) Neutra као насеље (Дан. ХI, 10, IReš. ibid.). У

поцерском говору не долази у ову групу шаперје а до

лазе: зáчеље, намичје, наручје, причешће, раскршће (код

Дан. и тако и раскршће), које код Даничића све имају

други кратак слог. Дужина другог слога код ових име

ница изгледа да је нова, постала „positione“, те би

долазиле као подгрупа горњег типа е), које Даничић
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нема. Акценат остаје непромењен у свима падежима

и у поцерском говору.

4. Вишесложне основе.

Вишесложне именице мушког рода имају много

акценатских типова, али се они јављају у мало при

мера. Код свих тихтипова акценат остаје непромењен,

сем у овим случајевима:

a) Masculina са акцентом на крају и дугим претпоследњим

CJILOTOM.

aа) Именице без шокретног а :

Четворосложне као шомбKник — помоћника (Дан.

VIII, 45, Reš. 79). У поцерском говору ту долазе: ве

pèнак и ђурђевштак, које су код Д. типа ћмењак —

ћмењака, а не долазе: зимовник (ређе зимдвник), не

моћник, уредник. Даничић не зна поуздано да ли ове

именице имају акценат на корену у voc. sing. и plur.,

а у поцерском говору је заиста такав акценат у voc.

sing.: барјактаре, гдсподару, капетане итд., а у voc. plur.

је исти као у nom. plur. и осталим падежима: барјак

тари, помоћници итд. У Решетаровим дијалектима је

такође акц. на корену у voc. sing: kapetan: kapetane,

gospodár:gČзpodaru P. О, па и у voc. plur., али је Pe

шетар чуо у Р и ћареfamil y voc. plur.

Петосложне као осуђеник — осуђенika (Дан. VIII,

54, Reš. 79). У ову групу не долазе у поцер. говору:

западведник — западведника, кукуружњак — кукуруж

њака, испадведник — испадведника. Код Даничића имају

ове именице у voc. sing. акценат на корену: макрди

јашу, заповедначе и, можда, несуђеначе!“ У поцерском

говору имају такав акценат лакрдијаш — макрдијашу,

несуђеник: несуђеначе, подупирач : učбуширачу, погу

зijau : mbгузијашу, а остале имају акц. за два слога
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уназад, као: утопљеник: утопљениче, осуђеник: дcуђе

наче итд. У voc. plur. остаје акценат непромењен : ма

крдијаши, осуђеници итд. Решетар не може да наведе

ни један шоуздан пример из својих дијалеката.

Шестосложне. Код Даничића има само једна ше

стосложна именица — исподсунчанDR и вели да се

мења као помдKник; у поцер. пак говору та се реч

не употребљава, а других шестосложних именица овога

акц. типа нисам могао наћи.

bb) Основе са покретним а.

Четворосложне као богосмбвац — богослбвца (Дан.

VIП, 51, Reš. 80).

Ове именице код Даничића добијају у gen. plur.

благ (“) акценат на другом слогу од почетка, а у voc.

sing. и plur. (мисли да долази) оштар (T) акц. на први

слог, на пр.: Далматинац: Далматинаца—ДАлматинче;

Варадинац: Bapáданаца; Неготинче итд. У поцерском

говору gen. plur. ових именица има исти такав акценат,

али у voc. sing. није акценат на корену, већ је исти

као у gen. plur.,на пр.: Варадинче,Далматинче, шогдремче

итд., а са акц. на корену су само ове три: богослбвац: бо

гословче, полетарац: аблетарче, чудотвбрац: чОдотворче

У voc. plur. пак акценат је код свију као у nom. plur.

или ређе као у реп. pl., : Далматинци или Далматинци,

погорелци или погдрелци, богослбвци, чудотвбрци итд

И у Решетаровим дијалектима је у voc. sing. акценат

или на корену или као у gen, plur., н. пр.: Dalmatinče

OPR (па и у plur. Dalmatinci OR) или Dalmatinče P,

inostránče O, Dalmatinci P. .

Шестосложна код Даничића је само чутуроuculiљац

LДан. VIII, 58. Res. 80). За њу вели Д. да јој три по

следња слога мењају акценат као речи типа бегу

нац, дакле реп. plur. чутуроlicuiљаца, а voc. sing.

чутуроћспилче У или чутуроlcutive ? voc. plur. чутуро
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псалци“ или чутуроасталци " У поцерском говору има

у gen. pl. та именица чутуроlicabulaua, y voc. sing. чу

туроlculuue, а у voc. plur. чутуроlcumuluu или чуту

poucullurgu. У О акценат друге шестосложне именице

тачно одговара акц. поцерског говора:— Starosrbijanac

– Starosrbijanca, gen. pl. Starosrbijanaca, voc. sing. Sta

rosrbijanče, voc. plur Starosrbijanci, у поцерском говору

Старосрбijâнаца — Старосрбијанче — Старосрбијанци

(поред чешћег) Старосрбијанци, због Србијанци.

b) четворoсложне именице мушког рода са дугим трећим

слогом и оштрим акц. на првом слогу.

To су именице типа помењак— hмењака (Дан. VII,

44, Reš. 80). У ову групу долазе у поцер. говору

и коњаник, хваљадар, а не долазе вереник — вереника,

Бурђевштак — Бурђевштака, надничар — надничара,

идзнаник — идзнаника; вđдошој — вбдопоја гласи у

поцер.говору само воддлој— воддшоја.Сва композита од

гдвор губе дужину у косим падежима: дбговор: дбговора

— дбговору, разговбр — plazовора, црizовбр — прizо

вора, Оговор — југовора, баговор — безговора, наговбр —

наговора, преговор— преговора. То исто налазимо и у R.

У loc. sing. имају акц. на наставку, поред оних

што их је Даничић навео, још и ове: залогај: залогају,

замашај —замашају ", завичај —завичају (поред зави

чају, дпроштај: опроштају (чешће бироштају), јабучар:

јабучару, јагодњак: јагодњаку, рукосад: рукосаду 1, ма

настир : манастиру (пор. манастиру). Али у поцерском

говору ове именице могу имати акцен. на крају и у

gen. и dat. plur, н. пр.: догађаја (пор. дбађаја) — до

гађајима (пор. догађајима),разговбра : разговбрима ", ма

настира — манастирима, залогаја — залогајима, јабу

чара — јабучарима, завичаја — завичајима, (пор. за

вичајима 9. У R има такође акцен. на крају у gen. и
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dat. plur. али само од композита имен. гдвор: razgovбrа,

odgovćra, razgovorima (поред таZgovorima).

c) Са акцентом на првом а дужином на последњем слогу.

Именице типа бездушник—бездушника (Дан. VIII,

44, Reš. 81). Овамо долазе у поцерском говору и: по

знаник — падзнаника, која је код Д. у горњој групи,

немоћник, уредник, које су код Д. типа шомдНик —

помоћника, а не долазе: коњаник — коњаника, невер

ник — неверника, хаљадар — хhљадара, а безбожник

може гласити и безбожник—безбожника. Именица ви

ноград има у поцер. говору и у nom. plur. акцен. на

крају — виногради, а не само у gen. и dat. pl. — ви

нограда и виноградима, како стоји код Даничића. Иначе

именице ове групе не мењају свога акцента.

d) Са акцентом на првом слогу, а сва четири су кратка.

Ту спадају именице као апостом — ашостола. У по

церском говору чује се у nom. sing. Autoстом и апо

стол, прijeтељ и прimjereЉ, за тим петосложна непри

јетељ (код Д. непријатељ) може да има у gen. и dat. pl.

непријетеља — непријетељима, како је и у R или не

пријетеља — наријетељима, а тако има и у P O.

е) Остале вишесложне основе.

Ову сам групу створио за оне вишесложне име

нице, које имају друкчији акценат него код Даничића,

а ни код Решетара ни код Даничића нема таквог ак

ценатског типа. Тако:

1). Именице које су у nom. sing. тросложне, а у

осталим су падежима четворосложне, јер им се и у

основи претворило у о такве су: пратилац — пра

тиоца, ранилац - panoga,-gera - operatova, које

су код Даничића типа јазавац–јавца, затим: влада

мац — владаоца, давалац – даваца и чувалац — чу
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ваоца, које су код Д. типа зликовац – зликовца. Све

се ове именице слажу потпуно сем у nom. sing. са име

ницаматипа бездушник— бездушника, те као и оне чу

вају у свима падежима свој акценат.

2). Именице зимовник—зимовника ређе као кодД.

зимдвник — зимовника, неверник — неверника (кодД.

нéверник — неверника) и ређе безбожник — безбож

ника, (пор. чешћег безбожник — безбожника, као код

Дан.). И ове именице задржавају исти акценат кроз

целу деклинацију.

3) Четворосмoжна именица надничар— надничара,

која код Д. гласи надничар — надничара; акценат јој

остаје непромењен.

4) Петосложне именице: запдведнак, кукуружњак,

испдведник, које су код Даничића типа осуђеник —

осуђеника. И ове именице не мењају свога акцента.

5. Masculinа на-инт (јанинЂ).

Акцентом ових именица поцерски говор не пока

зује никаквог одступања одДаничићевог акцента,зато

немам шта ни говорити о њима.

6. Masculina нa-О и-е.

Већина оваквих именица свршује се у поц. гов. на

— а,н. пр.: баба, бата,Андра,Васа,Ј64а,брка, итд.а ак

ценат им се слаже са Даничићевим, сем оних на

ко, од којих неке имају акценат на корењу: војно,

Грко, Драшко, Рајко; Вељко гласи у поцер. Вељко. Све

оне које је Д. навео да имају у voc. sing. исти акц.

као у non. sing. гласе тако и у поцер. говору, сем

вока, која има око, у О В. такође обно: збно, Gojko,

али поп. Gojko. Mеђу именице са оштрим акц. на ко
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рену не долазе у поцер.: Ђурко, арбта ; clнко, се

ушотребљава само као voc., a nom. sing. гласи синак

или синак.

i- Основе.

Све двoсложне (примарне) именице на - њ, имају

акценат на корену, а вишесложне (секундарне) могу

имати акц. и на наставку, али тада задржавају исти

акц. у свима падежима. Од именица са акцентом на

корену има само неколико категорија које имају у

loc. sing, gen. plur., а каткад и у dat. plur. акценат

на крају; број таквих именица много је већи у по

церском него код Даничића.

1. Двосложне основе са кратким кореновим слогом.

Такве су именице типа а) смрт — смрти (Дан. ХI,

25, Reš. 104.); b) нбН — нбku Lдан. ХI, 24.). У поцер

ском говору ушла је дужина из првог падежа и у

остале код неколико именица ове групе: лаж—лажи,

meti — шећи, раж —раски, част— части (поред части);

свáст — свасти, (пор. свасти). КодДаничића именица а)

типа не мењају ни у ком падежу свога акцента, а у

поцер. говору смрт има у Пос. sing. смрти (на смрти);

као мислена именица ретко се употребљава у plur., а

чини ми се да има и у gen. plur. смрти. Остале три,

што их Даничић помиње, не употребљавају се. У R

има такође рri smrti, али и рri smrti, na smrti, a у Реп.

plur. има та реч у сва три Решетарова дијалекта акц.

на крају — smrt R., smrtig P, smrt O.

Именице типа Б) добијају акц. на крају у Поc. sing.

gen. и dat. plur. Тако је и у поцер. говору, али у gen.

plur. дуални наст.- ију има дужину на претпослед

њем слогу, а полудужину на последњем, на пример:
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кдсти – кбстinj, futu — ушију, ваши — вашију) итд.

Ta је дужина остала, без сумње, од оног времена кад

je - и било настав. gen. plur.

2. Двoсложне именице са дугим корен. слогом.

Ту долазе именице као: а) глад — глади (Дан. ХI,

24., Reš. 104). b) мficao — мiсли (Дан. ХI, 25,1.

У поцер. говору у ову групу долазе још: лаж —

лажи, ш8ћ — шћfu, páож — páажи, част — части, (пор.

части) и сваст — свасти, које код Даничића имају кра

так коренов вокал, те их је ставио у групу пред овом.

Даничић не зна да ли све именице овога типа имају

у loc. sing, gen. и dat. plur. акценат на крају, док у

поцерском говору све оне имају такав акценат, као

што је и у R, н. пр.: реч : loc. sing. речи gen. pl. речи,

dat. речима, ствар: ствари — ствара — стварима, R.:

káp : kapi – kapi, pest: pesti dat. pl. pěstimа исто тако

у О: kliješti : kliješti, ped: pedima, riječ: riječima.

3. Вишесложне основе.

Код свих вишесложних i- основа, разних акценат

ских типова, остаје акценат непромењен, само ако није

на корену.

Именице типа благост код Даничића губе дужину

основиног вокала у осталим падежима, а у поцерском

говору те именице немају дужине ни у nom. sing.:

благост — благости, верност, вредност, дужност, јарост,

храброст итд. Именице пак типа страшљивост-ости у

поц. говору или немају никако дужине основиног во

кала, или имају само полудужину: дcнуднбст, честитбст,

неситбст итд. Ове имају друкчији акценат него код Да

ничића: холост — оголости, побожност— побожности,
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понавност — понизности, премудрост — премудрости,

смерност — смерности; ове одступају од типа врлет—

врлети: јапад — јапади, назеб — назеба, најест – на

jeсти, подклич – načкмича.

Именице типа жалост — жалости имају у поцер.

говору акценат на крају не само у Пос. sing. и gen. pl.

већ и у dat. plur. xchмост: жалдсти — жалдсти—жа

лдстима, болест: болести—болести—болестима; кDRou:

кокдила 9 — кокдицију — кокдшима итд., али се оне,

пошто су већином abstractа, ретко употребљавају у

plur. Именице типа врлет — врлети имају у 1oc. sing.

(кад се употребљавају у том падежу) акценат на на

ставку, па и у gen. plur., поред гдлен: голена, и све

остале на пр.: Авет: авета, врлет: врлети, шамет: ша

мети итд. Такав акц. у gen. plur. имају и све именице

на — ад: телад : телади, б)рад — буради, ждребад —

ждребади, зверад—зверада, јDнед—јунеда, плад— au

мади, поред: ждребади, момчади, thмади, што је управо

gen. sing. Ове именице имају у шоцер. говору акц. на

наставку и у dat. plur. дужег облика: теладима, ждре

бадима, аветима итд.

Од именица типа заповест у поц. говору има само

једна у Пос. sing. акц. на наставку — заповест: зашо

вести (по заповести), а у gen. plur., шоред заповест: за

шовести, имају и ове такав акценат: благовест: благо

веста, ћсповест: исповести, араповест: приповести, рj

ковед; руковеда; кбшилад: кошилади; тако исто и у

dat. plur. зашовестима, благовестима, (пор. благовестима 9

приповестима, кошиладима.

У R све именице са акцентованим кореновим слогом

имају у 1oc. sing, gen. и dat. plur. акценат на корену;

у тој се особини, дакле, поцерски говор више слаже

са дубровачким говором него са Даничићевим.
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КОЕСОВЈЕТСЕе ОСЕОВе.

1. n.- Основе

Ове именице гласе у свима падежима и у поцер

ском као код Даничића, само презиме—презимена има

друкчији акценат (Д. презиме — презимена, не само

у nom. sing. већ и у plur., где га преноси на наставак

презимена — презимена — презименима, а такав плу

рал има и у R.

2. t- Основе

Именице типа дете— детета скраћују коренов слог

у gen. sing. и осталим падежима. Све оне које је Да

ничић навео (изузимајући неке што се не употребља

вају), а не зна дали мењају дужину у поцерском го

вору имају дужину у свима падежима, а то су: бравче

— бравчета, бренце — бренцета, гуњче —гуњчета, баче

— Бачета, звбнце — звонцета, керче — керчета, кумче

— кумчета, смјшче — слушчета, Шваче — Шваш

чета, Јоже — јонсета (али у plur. ужета — ужета —

ужéтима). Две именице имају друкчији акц. него у Д.

дерле — čермета и тане — танета. Код именица тиша

живинче — живинчета код Д. тако исто има дужина

само у nom. sing, а у поцер. говору основни слог је

дуг у свима падежима: живинче: живинчета, буренце:

буренцета, ждребенце — ждребенцета, јаренце — ја

péнцета и све друге које је Д. навео.

У voc. sing. има акценат на корену и у поцерском

говору само дете— дете, (чешће се употребљава облик

дјете!).

Код Даничића све t-основе задржавају у plur исти

акценат, код Вука има само од имен. дрво mom. pl.

дрвета, gen. дрвета — дрветима). У поцерском пак го

вору све оне именице које се употребљавају у множини,
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а двoсложне су у пот. sing, имају акценат на наставку

у свима падежима множине, дакле: шарче: агарчета —

шарчета — шарчетима (обичније шарчад); howe: foulera

— Кошета— Кошетима, тако исто срче, шаше, шкембе,

Буле (поред буле), кубе, шенџе, аерде, текне, клриче:

клуачета — клуачета— клуачетима: ujuge. Međe, f)pче.

Раније, говорећи о акценту о-основа, рекао сам

код појединих група да се нека neutrа мењају и ак

центују и као консонатске 1-основе. Али се такве име

нице мењају као консонатске само у једнини, а у мно

жини се већином мењају опет као о-основе, или им

се у место множине употребљава збирна именица на-ад.

Такве су именице на пр.: јаје — јајета, бје — дјета,

дâнце — данцета, звбнце — звонцета, аерце, смбвце,

жујце, јајце, беланце, бебце, влаканце,жуманце, крибце,

uисамце, ребарце, себце итд. Што сам мало пре рекао

за промену акцента у множини не вреди за ове име

нице, јер оне кад се употребе у множини као кон

сонатске основе задржавају исти акценат, н. пр.: звбнце :

звбнцета, перце: шерцета, смбвце: слбвцета, итд. само

бје — дјета, има у plur. ojета.

Оно мало осталих вишесложних именица не мењају

свога акцента ни у поцерском говору. Решетар нема

примера из својих дијалеката за промену акцента у

plur. код ових именица, јер се у R и Р врло ретко

употребљавају 1-основе.

3. s-Основе.

У српском језику мало је ових именица сачувамо

своју стару основу, па и то само у множини, где им

је акценат на наставку. У поцерском говору још их

је мање, свега се ове три чују у рlur. кao s-основе:

чрдо – чудеса, небо — небеса и ретко тело — телеса;

акценатим се,каошто се види,не разликује одДаничића.
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| Акценти у придева.

Акценте у придева груписао сам онако као Да

ничић, јер ми је тако због упоређивања лакше било,

т. ј. према броју слогова у пот. sing. и према месту

акцента, а код сваке групе изнео сам какав је акце

нат истих придева у сложеној деклинацији.

1. Придеви од једног слога.

а) Са високодупим (") акц. типа: а) мали — мала

мало; pОблаг — блага — благо.

У прву групу долази у поцерском говору и знан

— знâна — знано, а у другу групи долазе : cles —

clasa — cilsо и тix — тixa — тixо, које су код Да

ничића типа здрав — здрава — здраво.

Адјективи првога типа немају никаквог одступања

од Даничића, а у другом типу има доста разлике из

међу поцер. говора и Д. Код њега у сложеној декли

наци (одређеном виду) само два адјектива имају акце

нат на наставку, т. ј. добијају слаби (") на први слог,

а то су: свет — свети и чест —чести, али могу имати

и непромењен акц. У поцерском пак говору добијају

акценат на наставак, поред та два, још и ови: врji

— врућа, густ — густи, крут — крута, тврд — тврди

(на пр. „тврда спр“), тј.— туђа и тija — туша. Такву

акцентуацију у одређеном виду имају ови придеви још

чешће у дубровачком говору, на пр.: vrlić — vrući,

glih — glühn, (it — (it, gilst — gust, slām — slän,

mék – méht, stih — stih, tid — tidt, па чак и bćs—

bósт, и gö —gólf.

b) Адјективи са оштрим (") акц. типа здрав —

здрава — здраво.

У ову групу не долазе у поцер. говору сав —

cisa — саво, знан — знâна — знâно, тix — тixa —

тixo, a ujћн се не чује, већ шајан.
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У сложенојдеклинацији кодДаничића остаје оштри

акц. у већине придева овога типа, а само неки од њих

могу имати и оштри и благи акц. У поцерском говору

већина ових придева има благи акц, на пр.: здрав

— здрави, дг — дуга („Дуга Њћева“), крт — крти,

лби — лидиш, мфк — мрка, („мфка марамћ), нбв —

ндви, прав — права, прост — прдста, иСн — шуна,

chr — chru, слаб — слаби, (н. пр. „слаба“, болест —

сpдобоља); стфм — стрми, част — чисти, („Чисти По

нéдељак“), вет — вета, лак – мака, „лака страна“ на

кантару), мек — меки, („мека спр“), врео — врели,

зрео — зрели и трђо — трула. Од ових адјектива по

неки могу имати обадве акцентуације у одређеном

виду, али ретко, па зато и немам поузданог примера.

Високодуги акц. у сложеној деклинацији имају,

поред стар — стара, (само тако, још и: clВ — сава

тix — тixu (на. нp. „Tlја вдда брег рдни“), али сам

већ рекао да они не спадају у ову групу; вbт— вđти

(н. пр. „вtто ребро“), прав има прави кад значи региз,

а правш кад значи тесtus.

И ови адјективи добијају у R благи акц. у одре

ђеном виду, опет много чешће него у поцерском, н пр.:

drog — digi, slab — slabi, čist – čist1 итд.

2. Придеви од два слога (изведени).

а) Са високим (") акц. на првом слогу.

У ову групу придева долазе у поцер. говору још и:

властан, грдан, таман, трудна (жена), који су код Да

ничића типа дbван — двна — двно; поред кратак,

чује се обичније кратак; красан — красна — красно,

а не красан (код Вука има и красан и красан).

У одређеном виду код „1. сви адјективи овога типа

добијају снажни акценат, а неки могу имати двојаку

акцентуацију: снажни и благи акц. У поцерском пак

диллкктолошки звоник књ. II. 23
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говору сви они адјективи које је Д. навео да мењају

акценат на један или други начин, имају само благи

(") акц, а поред њих још, и ови: горак — гдpки, грдан

— грдни, златан — златна, мастан—масна,миран —

мiрни, (пор. мiрна), мрачан — мрачни(), мутан —

мутни, шразан — празни, тресан — пресни. páван —

равни, (пор. páвни), ружан — ружна, тесан — тесна,

шупаљ — шупљи, једар — једра и трезан — трезнi.

Чини ми се да и од ових неки могу гласити двојако

у одређ. виду: или као у неодређ. виду, или са слабим

акц. У дубровачком говору је такође већином благи

акценат на пр.: židak — žitki, krátak — kratki, kripni,

misni, plitki, gadni, prazni, lasn. итд.

b) Адјективи са снажним (г) акц. на првом слогу.
м

Ту долазе придеви типа д0ван — давна — давно

и једак — јетка — јетко. У поцерском говору такав

акценат има и красан — красна — красно (код Дан.

красан — красна —красно); чуо сам облике јетка –

јетко, а поп. sing. masc. нисам чуо, али према томе

биће једак: ови су пак другог акценатског типа: вла

стан — власна — власно, гpдан — грдна – грдно (а

прилог грдно), грдзан — грбзна — грдзно, мас/Т)ан —

масна — масно (код Вука има и мастан, али га Дани

чић није навео); таман — тамна — тамно (гšвнa –

тāвно).

У сложеној деклинацији код Д. имају сви придеви

овога типа исти акценат, т. ј. снажни, сем главан, који

може имати и благи — главни (поред главна). У по

цорском говору има такође главни,(поред главни, „главна

љJби“ = први људи), а поред њега такав акценат

имају још и : грдан — грдни, таман — тамни и трудна

(Жена), али сам за њих рекаода иду у претходну групу.

Придев трудан кад значи „тежак“ има одређ. облик

трудни, грешан има грешни („грешни чбвече).
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Неки се адјективи употребљавају само у одређе

ном виду, а имају висок (") акц.; такви су у поцерском

говору: вратни („вратна кбст) гузна („гувно црево“),

зубна, („зјбна болест“), месни (поред месни, на пример

„месне адекладе“), шетни („из петних жlла“),репана, сbрни

крвни у поцер. гласи крвни, а собни гласи сđна.

У O strášam-na-no има акц. на наставку у одре

ђеном виду само у изразу „strašni sld“ a glávam има

glāmn и дtamni што одговара поцерском главна и гла

вна. Решетаровидијалекти слажу се са Даничићем, а

нарочито са поцерским говором у акценту придева

на — на и—нa, који се употребљавају само у одре

ђеном виду, јер значе припадање, и у дијалектима они

имају већином акценат на крају, што одговара благом

акц. на претпоследњем слогу на пр.: vratni, petni O.:

ипак у неким примерима има изузетака: Rimn (у Д.

крвни), што се слаже са поцер. крвна; krithm O R (у

Д. кјтња, у Вука кутња, а у поц. кртња).

с) Адјективи са благим акц. на првом слогу.

Такви су адјективи типа: гдтов— гдтова — гдтово;

ови у поцерском друкчије гласе: кмбав —кмбава—

клisаво, мркав, pјев, бxом, псећи, влшњев, даор (поред

дшор), те иду у групу за овом.

У сложеној деклинацији акценат им остаје исти,

само у неких прелази на други слог, т. ј. добијају

благ на први, те могу гласити на оба начина.Тако је

код Даничића, а у поцер. говору сви ти који код Д.

имају двојаку акцентуацију имају у одређеном виду

само акценат на крају, а поред њих још и ови : јечмен

— јечмени, бвсен — овсена, стаклен –стаклена, браш

нен — брашнени, жетвена и жетвени. И овде можда

неки могу имати двојаку акцентуацију.

ge
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У Решетаровим дијалектима придеви на њнi, bњz

bнг имају такође акц. на крају у сложеној деклина

цији, на пр.: crkbon R brašnenn O, jagnieči.

d) AAjективи са оштрим акцентом на првом слогу.

а Придеви типа дрвен — дрвена – дрвено. У по

церском говору долазе у ову групу и ови придеви:

клав, мркав, pјев, бxом, псећи, влшњев, биор, који

су код Д. типа гдгов — гдгова — гдтово, а не долазе

ту: Коран — Корина — Корино, cбван — савина –

closино; придев жесток гласи у жен. и сред. poду же

стдка — жестдко и то је једини пример код придева

овог типа да се жен. и сред. род разликују од му

шког рода; у Решет. дијалектима тај придев има та

кође акцент. на крају, али у сва три рода: žestoк —

žestoka — žestoko R, žestok— destička — žestoko (озри

нићски дијалект пренео је стари акц. са крајњег от

вореног слога на кратки претпоследњи као оштри);

žestok—testoka–žestoho P.У ову групу долази у поц. го

воруи штом (поредпитом)—патома—питомо,којегкод

Даничића овде нема; такву акцентуацију има и Ppitóm

– pitoma – pitóто; у О pitom — pitoma — pitomo.

У сложеној деклинацији ови придеви код Дани

чића не мењају свога акцента, сем неколико њих који

могу имати и акценат на крају. У поцерском пак го

вору акцентуација ових адјектива је сасвим друкчија:

акценат им је у сложеној деклинацији по правилу благи

на ирвом слогу, дакле: вбдена, гвбздени, земљани, ме

дeнa итд. Али неки могу имати, поред таквог акцента,

и благи на друпом слогу т. ј. акц. на наставку, а то

су сви они које је Д. навео да имају двојаку. аценту

ацију, али као што се види, не овако двојаку. Само са

акц. на наставку су као и код Д. марвени и чованi,

(а зељана нисам чуо никако. Од адјектива који се

употребљавају само у одређеном виду, а с таквим ак
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центом, знам само ове: Бавдља, ђавдмска, аушчана и

тиквенi.

Сви они адјективи који се употребљавају само у

одређ. виду а имају оштри акц. гласе тако и у поцер.

говору, сем божја (божа).

Придеви на— на,—нi,— uj,– ско и–bња, који

се употребљавају само у одређеном виду, а значе при

падање, имају такође и у Решетаровим дијалектима

акценат на крају, на пр.: davol PO, puščani O, zem

(an? O, bčju R (као у поц.), muški P, miški R (и поц.

такође мушки, а у Д и О мршки), vjenčani, voštani. O,

voštani R.: али grčzdent (у Д. такође гвдздена).

д) Адјективи типа: бдстар — бастра – бастро.

У поцерском говору каже се бдлан (према бдлна) пор.

бблан (на пр. бблани Дојчин), веран (пор. вран), кјоксан

— кjaнсна — кјосно, лажан – лажна —лажно (пор.

лажан), бран — брна — брно (пор. бран).

Сви придеви ове групе које је Даничић навео да

имају двојаку акцентуацију, а поред њих и многи други,

имају у поцерском говору само благ акценат на првом

слогу; оштар пак имају ови: блатни, брбљсни, грешни,

дрдбни, жељни, јоксни, хлебни, моћна, рбсни, гласна;

за тим ови који се употребљавају само у одређ. виду:

бадња, влашњи, задњи, средњи, башта. За ове ми се

чини да могу имати обе акцентуације: влчан : вћина

и вични, влажан : влажна и влажни, гадан: гадна и

гадни, гласан : гласна и гласни, кћицан : клина и кишна,

мдНан: мбKни и мдKнi, pбсан: pдсни и рбсни, сламни

и сламни, а можда и још који. У место свлони каже

ce свиленi; chман има сiини и слмнi.

Сви придеви који се употребљавају само у одре

ћеном виду, а имају код Даничића благ акц, гласе

тако и у поцер. говору, сем: кбсни, модвни, стрвни,

падрна, свјетни, редњи, који се не употребљавају. Даље,

oви могу двојако гласити у поцер. говору: крсни и



358

крсна (на пр.: „не зна му се ни крсног мена“); кречни

и кречни, нбHни и ндНи.

И код ових придева у одређеном виду благи акц.

(т. ј. акц. на наставку)јошјечешћи у R негоу поцерском

на пр.: glasku, slatku, sitni, isku, tanku, bistri, čistir, frešku,

falsi (filas). А придеви на — нг, — оно, — иј, —

ска и —Ђнг имају у свима Решетаровим дијалектима

такође акц. на наставку, а само неки од тога одсту

пају – desni, khsти (и у поцерском има крсна), kišni

mčnih (и у поцерском има нбНи).

3. Тросложни адјективи.

а) Са високим акц. на првом слогу типа: а) варни

чав—варничава — варничаво: pl. мáмуран — мамурна

мамурно. У овој се групи поцер. говор слаже са Д.

b) Са снажним акц. на првом слогу тиша: анђелов

— анђелова – анђелово. У поцерском говору каже се

јéтрвин, а не јетрвин.

с) Са благим акц. на првом слогу типа: бддљикав

— ббдљикава — ббдљикаво. У поцерском говору ту не

долазе : ортакбв, Трдјанбв.

У одређеном виду ови придеви задржавају исти

акценат, сем неких, који могу имати и благ акц. на

другом слогу; поред оних које је Даничић навео, имају

такав акценат у поцерском још и ови: крмећи и кр

мећи, свињећи и свињећи, јарећа и јарећи, сфнећи и

срнећи; а само с благим на првом смогу детиња.

d) Адјективи типа мћмостив—малостива— мало

стиво.У поцер. говору овамо не иду: каменит-а-о, племе

нит-а-о,мешдвит-а-о (поредмешовит“),лsубичаст-а-омрго

даст-а-о и ружичаст-а-о. Ти придеви кодДаничића имају

у одређеном виду такав исти акценат, а у поцер. говору

мењају га, те добијају благи акц. на првом слогу ови:

8латаст—алатасти, дбратаст—дбратасти, f(дгатаст– Бога
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тасти, каораст — кашорасти, мфколаст — мркомасти.

e) Адјективитипа смбодан — слободна — смббодно.

КодДаничића и ови не мењају акцента у сложеној декли

нацији, а у поцерском неки добијају благи акц. на први

слог, а то су: болестан—блесни,жалостан— жалосни,

лаган — магани, млађан (код Д. млађан) — млађани,

пакостан — шакосни, праведан — праведни, радостан—

радосни, себичан — себична, слободан — слдбодна, сра

мотан — срамотна, тескобан — тескобна; затим: ваз

дашњи, негдашњи, двдашњи, свагдашњи, тамошњи. Го

тово дакле сви добијају такав акценат, изузев оне

који се ретко или никако не употребљавају у поцер.

говору, те им нисам могао констатовати акценат.

f) Адјективи типа ковачев — ковачева — ковачево.

Ту не долазе у поцерском: Адамов, бакалов. Код Да

ничића је, без сумње погрешно, забележено имјцан,

јер у Вуковом речнику стоји имућан, у поцер. говору

има друкчији акценат — hмјka;— ћмјbња — ћмј

ћно, исто тако мбгihaн-на-но, а не могућан; abcapОв

а не писарев, чамарбв, а не чизмарев. У сложеној де

клинацији придев мој добија благи акц. на први слог,

а дужину на други — мдгрiu; тако је и у R—тддиči.

g) Адјективи типа плаветан-на-но. У поцер. говору

има: шлаветан-на-но, драчак (поред дугачак 2)—дугачка

— дугачко; грубахан и мачак не употребљавају се.

Иначе нема разлике. Међу придеве који су код Д. под

3. к. не долази у поцер. говору кућевни.

4. Четворосложни адјективи.

У поцер. говору каже се мајстдpичан а не мај

сторичин (код Д. под IV. 2.), Соломјнов („Соломуново

слдво), а не Солдмунов (код Д. под IV, 6.).

Остале групе не наводим, јер се придеви тих група

акцентом не разликују у поцер. говору од Даничића.

- -nas-duо-----
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