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ИНИЦЩАЛНЕ КОНСОНАНТСКЕ ГРУПЕ У НАШЕМ

КВЪИЖЕВНОМ 1ЕЗИКУ

Само онда када се говори о фонетским законима и н>иховом

примен>иван>у на сугласнике помин>у се, у обради материјала

нашег кн>ижевног језика, сугласничке групе. Посебно суглас-

ничке групе нису биле предмет пажн>е.1 У овом раду пе бити

речи само о инищцалним групама у кн>ижевном језику. Које

могупности комбинован>а консонаната у групе постое, на каква

се ограничења при томе наилази, да ли се могу успоставити из-

весне закономерности — то су битна питан>а о ко]има пе се го-

ворити. За рад ^е узет материјал из следейих речника нашег

кн>ижевног ]езика: В. Ст. Карадий, 1угославеиске Академще,

Броз Ивековийа, Српске Академщ'е наука и уметности, Матице

српске и Матице хрватске, Правописног речника.

1. Први члан групе ]е непрекидни консонант

сон.

бзв. С +

бзв.

сон.

зв. 3 +

зв.

сон.

бзв. III +

бзв.

сон.

зв. Ж +

зв.

бзв. Ф + сон.

СВИ

КПТФХЦ

В] ЛМНР

БГД

В Л Л> М Н 1Ь Р

КПТЧЦЪ

В Л Л>МНВЪР

БГД

ЛР
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сон. В Л Л> М Н Р

бзв. X +

бзв. Т Ц Ъ

Примеры:

с)едйнити, свётлац, слаткоћа, аъубити, сматрати, снебйвати,

Се, сњупшти се, среЬа; скакати, спирала, старалац, сфйнга,

схарчити, сцена.

звекётати, з)ёница, злЬЬа, змајевац, знати, зрйчак; зббрнйк,

згбтовити, здёпаст.

швал>а, шлём, шл>йва, шмйнка, шнешуе, ипьурити, шрафић;

школа, шпекулисати, штйћенйк, шчёпати, шцер (назив за бил>ку),

шћућурути се.

жвакати, жлёбати, жгь^здаст, жмурёћкё, жнбрац (врста

птице), жн>ёти, жрёбати; збйца, жгёпче, ждйти

флегматик, фракщф.

хвалити, хлеб, хл>ебача, хмёл>, хнопот (?), храюьив; хтёти,

хци]ёна(?), хйёрца.

2. Први члан групе ]'е првкидни кюнооиант <

сон. I Л Л> Н Р

бзв. П +

бзв. С Ш Т Ч Ф X

сон. I Л Л> Н Р

зв. Б +

зв. Д 3

сон. С В И

бзв. Т +

бзв. К

зв. Д+ сон. СВИ

сон. СВИ

бзв. К +

бзв. С Ш Т Ъ Ч (?)

сон. В Л Л> М Н Н> Р

зв. Г +

зв. ДЪ



Св. 5 301Инищцалне консонантске групе

сон. В ЛМР

бзв. 4 +

бзв. КПТ

зв. Ц+ -в. Б

сон. В ] М Р

бзв. Ц +

бзв. К

Примери:

п]ёсмица, плаћати, шь&снат, пнеуматичан, празник; псёЬй,

пшёничан, птйчищ, пчёлар, пфу) (узвик) ,пхати (гурати).

Б)ондић, благбст, бл>ёштати, Бнёци, брёза; бдёти, бзйкати.

творац, т)ёлеснй тлачити, тл>ёница (опна), тмурност, Тни-

нски, тн>ус (врста рибе), трёшн>а; ткати,

двадесёт, Д)акович, длан, дл>ётар, днёвнйк, Дмйтар, Дн>ё-

пар, драга.

квалйтёт, кјёдну (у)едно), клавир, юьуцати, кмёчати, кнёз,

књйга красти; Ксилографи)а, кшёфтати (препродавати), ктитор,

кћёрчица, кчёвл>анин.

гв6ж1)е, глават, гл>йвица, гмйзавац, гнёздо, гн>урац, гранат;

гдёко]й, г^ица (скраЬеница).

чвбрак, чланарина, чмавати, чрёт; чкйл>ити.

цбуниЬ.

цвећарица, ц)ёнкати се, цмакати, црёво; цкшьети.

3. Први члан групе ]е сонат

зв. В + сон. 1ЛР

зв. М + сон. 1ЛЛ>НН>Р

Примери:

В)ёнцеслав, влажити, враголи)а;

м)естити, млаз, мл>ацкати, многббожац, мн>ен>е, мрежа.

Запажан>а до ко.щх се долази посматран>ем изнетог матери-

]ала двочланих инищцалних група су ова:

1. Сви консонанти у нашем ]езичком систему могу ста]ати

у инищцалном положа]у у речи. Уколико ]е реч о иншIи^ално^
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консонантској груии, посто]е ограничен>а. Вейина сонаната и неки

консонанти (3 Л Л> Н Н> и Н Б) уопште се не налазе на почетку

речи — на месту првог члана консонантске иницщалне трупе.

Ако }е сонант први члан трупе, могупе су само две комбинацще

и то са В и М.

2. Сви консонанти, први чланови трупе, без обзира на своје

фонемске особине, могу имати уза се све сонанте или вепину

сонаната за другог члана трупе. Ограничен>е се односи на Ц

ко]е не даце коне, трупу са сонантима.

3. Уколико ]е звучни консонант први члан групе, може

имати уза се, за другог члана, неки сонант или звучни консонант.

4. Уколико ]е безвучни консонант први члан групе, може

имати уза се неки сонант или неки безвучни консонант.

5. Фреквенни]е ]авл>ан>а а. звучних и б. безвучних консона-

ната на месту другог члана групе:

а. Д пет пута, Б три пута, Г два пута а 3 и Б само једанпут;

6. Т шест пута, К пет пута, Ц, Б, Ч, П три пута, С, Ш, Ф,

X два пута.

б. Могупности комбинован>а првог члана групе са со

нантима:

а) консонанти С, Т, Д, К могу стварати консонантску трупу

са овима сонантима без изузетка.

б) коне. III, Ж, Г са ВЛЛМНН.Р

X „ В I Л Л, МНР

3 „ В 1 Л МНР

4 „ ВЛЬМР

Ц » В1МР

П, Б „ 1ЛЛ>НР

ф „ I л р

в) Фреквенца по]единих сонаната ко'щ су друли члан у гру-

пи: Р четрнаест пута, Л тринаест пута, В, М, Н ]еданаест пута,

Л> десет пута, I осам пута а Н> садам пута.

7. Уколико ]'е сонант први члан трупе може имати уза се

само сонант. Сонанта В и М да}у мали бро] двочланих консо-

нантаких трупа и то Ш, ВЛ и М1, МЛ, МЛ>, МН, МН>, МР,
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II. Трочлане иницщалне групе

Делимична ограничена констатована код двочланих трупа,

када }е реч о трочланим су доста честа.

1. Приадепу)е се одсустао трочланих иниц^алних група чэди

би први члан био консонант;

БПТДКГХФКБ или сонант

В 1ЛЛэМНН>Р

2. Неорекидни консонанти С, 3, Ш, Ж оу ]е!Д|ини консонант-

ски елементи који оморуйава]у реализац^у трочланих консо-

наиткжих група у книжевном ]езику.

трочлана група

I II Ш-члан групе

С К ВЛЛ.НР

С П Л Л>Р

С Т В ЛР

С X ВР

С В ЛР

С М Л Л> Р

На други начин представл>ена трочлана група С + коне. +

коне, иэгледала би овако:

I II III

сон. В М

бзв. С+ само СОН.

бзв. К П Т X

Када је први члан групе С, други могу бити а) оон. В М и б) бзв.

К П Т X. Трейи члан може бити само ^едан сонант. тавл>ају се

углавном сви — недоста]е М. Консонанти К М дауу на]вейи бро]

комбшжцща са сонанггима и на тщ начин велики бро] консо-

нантских група; В П Т X има]у ограниченщу мюгуйност комби-

нована. Сонант Р се на]чешпе јавл*а као трейи члан групе и то

шест пута, а за ним оу Л пет пута, Л> четири пута, В три пута,

Н два пута а т и Н> ^едан^г^ут.
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Примеры:

сквйчати, склоност, скл>6кати се, скнадити, скроб, сплётка,

сшьбштити, спрёмност, стварач, стлачити, стрйц, схватл>ив,

схранити, свлачити, свратити, смлачити, смл>ёти, смрёчак.

3 Б ] ЛР

3 Г ЛНВЬР

3 Д ВР

или:

зв. 3 + эв. Б Г Д + само СОН.

Поред звучног 3 на месту првог члана — на другом месту

могу бити само звучни коне. Б Г Д. Трейн члан ]е увек само

сонант и то може бити сваки. Консонант Г АЩ® са сонантима

четири типа група, Б три а Д два типа. Фрекванца сонаната ко]и

чине трепи члан групе шце упадлино нея'еднака. Р се ]'авл«а у

три комбинацще као трепи члан, Л два пута а остали само

]еданпут.

Примери:

зб)ёг, зблйжити, збрйнути, згл5б, згнати, згњёчити, згру

шак, здвб)ан, здравица.

I II III - члан групе

трочлана група

I II III члан групе

Ш

ш

ш

ш

к

п

т

в

в лл>р

ЛР

р

р

или:

сон. В

бзв. Ш + + само СОН.

бзв. КПТ

Када први члан трочлане групе Ш, друти може бити а)

сон. В или б) бзв. К П Т, док ]'е трейи ]едан од сонаната В- Л Л> Р.

Без обзира кода ]е консонант друти члан трупе, уз н>ега може да
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стар иа трепем месту Р. Ако ]е Л трейи члан, постере две мо-

гупности а са В и Л> само ]една.

Примери:

шквижа (патка), шклбца, (бритва), шкл>бц (ономатопе)а),

шкрабати, шлйнкаст (узак), шпрйцати, штрощти, шврале (сврачак).

трочлаяа група

I II III члан групе

Ж Д Р

или:

зв. Ж + зв. Д + само СОН. Р.

Постели само ова] један тип трочалне групе ЖДР у юьи-

жевном ]езику: ждрал, ждребац ига.

Такву оробииу стваран>а трочланих група има]у само непре-

кидни коноананти.

У екавоком изговору нема консонантских трочланих група

чщн би трейи члан био сонант 3. Група ЗБЗ у речи зб)агња )е

покра]инаког характера и позната само у овом ]'едном примеру.

Узимајуйи у обзир (щ'екавску замену |ата, юьижевни ]език

доби]а известан број яових трочланих група са трепим чланом 3:

а. СВТ, СМ], СЩ, СТГ

ЗВТ, ЗВ], ЗЛ

ГОД, 1Ш

б. ГРТ, гда

ДВТ, ДР1

ктт, КР1

ХТ1.

Под а) имамо увеНан број вей посто]ейих трочланих група

са првим чланом С, 3, Д. У случају б) се спвктар поменутих тро

чланих група увейава за седам нових комбинаци]а, чи|и први

чланови без ове могуйности са 3 (из Ъ) нису давали до сада

групе.

Бро] постку'ейих типова двочланих група у нашем юьижев-

ном ]езику ]е 136. Од тога бро]& }е 57. група са непрекидним
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првим члаяом, 70. група са прекидним ирвим чланом а 9. са со

нантом. У стваран>у тих 136. група учеству]е:

а) 6 непрекидних консонаната ко]'и са сонантима дају 36

трупа а са осталим коне. 21.

б) 9 прекидни коне, на првом месту који са оонантима да]у

49 типова група а са осталим коне. 21. .

в) Два сонанта на првом месту сгоарају са оонантима 9 ти

пова двочланих група.

Број постсуепих типова трочлаиих инищц'алних група у на

шем кн>ижевном јеэику је укупно 36 и то само са нетфекидним

првим чланом.

Од способности веэиван>а консонанта ко.р је други члан

трочлане групе зависи број ирочланих група. То су угланном пре-

кидни консонанги звучни В Г Д и бэв. П К Т, само X непре-

кидно и сонанти В и М.

Дримепујемо да сонант никада шце први члан трочлане

групе. Исто тако можемо констатовати да ]\е трейи члан тро

члане групе увек и само неки сонант. Од н>их ]е на]продуктив-

ни)и Р ко]е има способност да стсуи уз било ко)и консонант.

тош }еднюм треба нагласити да ]е у консонантоким групама

везни однос звучност — безвучност овакав: уколико ]е звучни

консонант први члан групе, везвде уза се само звучни консонант

(ооим сонаната), без обэира на то да ли је у питан>у двочлана

или трочлана група. И обрнуто — уколико је беэвучни консо

нант први члан, ствара трупу само са безвучним 1консонантом.

Изузетак томе, у књижевном језику, не чине чак ни сонанти.

3. П. Стаменковик

1 Рад Консонатске секвенце у штокавском дщалекту, Прилози

проучаван>у језика IV, Нови Сад 1968, — 3. П. Стаменковип, раБен

]е на дщалекатском матерщалу; а рад Д. товийа „О двочланим кон-

сонантским секвенцама Вуковог ]езика у инищцалжч и финално] по

зиции, ЗбМС XI Нови Сад, — само на материалу Вуковог говора,
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