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АкцЕНАТ ТРПНОГ ПРИДЕВА

Када се говори о овоме акценту у односу на акценат

- осталих глаголских облика, за њ се обично каже да је нај

сроднији с акцентом радног глаголског придева. И то је

несумњиво тачно. Али је он свакако нешто сложенији, а

опет уједначенији и устаљенији од овога. У непосредно прет

ходном броју НЈ (V, 9—10) видели смо да радни придев

углавном има двојак акценат: онај, наиме, који има инфи

нитив, од чије основе се изводи, или пак првосложни си

лазни акценат, који се у сложених глагола превлачи на први

слог префикса а при том не мења природу своју.

Трпни придев већине глагола такође има један или други

од ових акцената, али се овај облик по акценту врло често

слаже и с презентом. Осим тога, акценат овога облика,

презента и инфинитива заједнички је у великог броја гла

гола, а међу њима је знатно мање оних чији се трпни при

дев, када се презент и инфинитив разликују по акценту —

слаже с овим последњим обликом. И карактеристика акцента

трпног придева ће бити тачнија ако за њ кажемо да се овај

облик најчешће слаже с презентом, да је само у малог

броја глагола који се презентом и инфинитивом овде раз

ликују трпни придев једнак с инфинитивом, да од неких

глагола, без обзира да ли у презенту и инфинитиву имају

исти или различит акценат — овај облик, каогод аорист у

2 и 3 л. једнине већине глагола и радни придев нешто ма

њег броја њих, има силазни акценат на првом слогу и про

стих и сложених глагола. И, најзад, трпни придев једних

глагола, у већини његових облика, по акценту се разликује

и од облика од чијих основа се извОДИ И ОД СВИХ Осталих

глаголских облика.

Ако само потсетимо на то да се трпни придев гради

и од основе презента и од основе инфинитива, као
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и да он иде међу оне перфекатске облике на које је знатног

утицаја имао прастари имперфект, који се сачувао у дана

шњем облику 2 и 3 л. j. аориста (в. код А. Белића, Поста

нак прасловенске глаголске системе. — Глас СКАН, 164,

стр. 17), неће нам бити тешко закључити да је порекло ра

зноликом акценту овог облика у различним основама њего

вим. Али одмах пада у очи да су се и овде, као и у оста

лим глаголским облицима, првобитни акценатски односи

знатно пореметили. Отуда, рецимо, није мали број примера

с презенатским акцентом у трпном придеву и када се он гради

од основе инфинитива. А трпни придеви који се изводе од

ове основе имају, и то доста често, и акценат старог импер

фекта (тј. 2 и 3. л. j. аориста). И зато је данас несразмер

но мали број трпних придева с инфинитивним акцентом у

односу на све оне који се граде од основе инфинитива.

Тај је број нарочито мали ако не узимамо у обзир глаголе

који и у презенту и у инфинитиву имају исти акценат. Ради

потпуније прегледности ми ћемо ипак трпне придеве ових

последњих глагола обухватити типом инфинитивног акцента.

I a) Глаголи свих врста промене који као прости имају

силазне акценте у инфинитиву, изузимајући глаголе с једно

сложном основом на самогласник, без обзира на то да ли им је

такав или друкчији акценат презента, — у трпном придеву

имају исти акценат, који се у сложених глагола, опет као

у инфинитиву, преноси на непосредно претходни слог пре

фикса у виду“ (краткоузлазног акцента):

једен-једена-једено -једени-jедене-једена и изједен-изједе

на, . . . изједени . . . (као јести и изести); дажен-дuжена“

и подижен, подижена (као дићи и подићи), вржен-вржена

и превржен-превржена (као врћи и преврћи); призен-призена

и ддгризен и ддгризена (као присти и ддгристи); краден

крадена и украден-украдена (као красти и украсти);

сечен-сечена и посечен-пдсечена (као сећи и посећи);

преден-предена и дпреден-дпредена (као прести и дпре

сти); јахан-јахана и узјахан-узјахана (као јахати и

узјахати); резан-резана и пререзан пререзана (као ре

* - -зати и пререзати);
празнован-празнована и дтпразно
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ван-дтпразнована (као празновати и дтпразновати);

правдан-правдана и дправдан-дправдана (као правдати

и оправдати); слушан-слушана и отслушан-дтслушана

(као слушати и дтслушати); пажен-пажена и напажен

нашажена (као пазити и налазити“; виђен-виђена и пре

виђен-превиђена (као видети и превидети); памћен-пам

ћена и упамћен-упамћена (као памтити и упамтити).

Овакав акценат у свих ових и других глагола њихова

типа налазимо код Даничића. А такав је у већине њих и у

свим говорима који чине основицу књижевног језика. Само

од неколико глагола с основом на сугласник, као што су

глаголи: јести (-једем), сећи ( - сечем), и прести ( - предем)

трпни придев у некима од ових говора по акценту се изјед

начио с трпним придевом глагола типа плести-плетем (исп.

ниже); трпни придеви: једен-једена-једено и изједен-изједена,

сечен-сечена и посечен-посечена, преден-предена и опреден

опредена данас нису мање обични с овде означеним него с

акцентом инфинитива.

б) Вишесложни глаголи са (краткоузлазним акцентом)

на слогу који није непосредно пред крајњим слогом основе

инфинитива а са истим акцентом на истом слогу и у пре

зенту не разликују се, уствари, од сложених с глаголима

двoсложне основе и са " или Г на првом слогу; они, каогод

и ови, ма кога типа промене били, у трпном придеву такође

имају акценат инфинитива (разуме се и презента):

забезекнут-забезекнута (као забезекнути и забезекнем),

онесвеснут-онесвеснута (као онесвеснути и онесвеснем),

зидатовљен-зидтовљена (као зидшовити и зидтовпм),

обдлаћен-обдгаћена (као обдатити и обогатим), забд

рављен-забдрављена (као заборавити и забдравтм), за

бележен-забележена (као забележити и забележим),

укалупљен-укалупљена (као укалупити и укалуппм),

осакаћен-осакаћена (као осакатити и осакатпли), удр

тачeн-удртачена (као удршачити и удртачим), закалу

ђерен-закалуђерена (као закалуђерити и закалуђерим),

осирдмашен-осирдмашена (као исирдмашити и осирдма

шпм), одобрдвољен-одобрдвољена (као одобрдвољити и

одобрдвољим), уљуљушкан-yљуљушкана (као уљуљу
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шкати и уљуљушкам), изударан-изударана (као изударати

и изударам), жигосан-жалосана (као жигосати и жи

гошем), крунисан-крунисана (као крунисати и крунишем),

калајисан-калајисана (као калајисати и калајишем), ока

лајисан-окалајисана (као окалајисати и окалајишем), кал

дрмисан-калдрмисана (као калдрмисати и калдрмишем),

шестерисан-тестерисана (као тестерисати и тестери

шем), претестерисан-претестерисана (као претестери

сати и претестеришем), десеткован-десеткована (као

десетковати и десеткујем), каштитован-каштитована

(као каштитовати и каштитујем), дбликован-ддликована

(као доликовати и ддликујем).

в) И глаголи са (дугоузлазним акцентом) на било којем

слогу инфинитива којему одговара непромењен акценат на

истом слогу презента, као у глагола:

прести-тресем, вући-вучем, пући-тучем, обући-обучем,

надживети-надживпм, претрпети-претрпим, уште

дети-уштедим, залудети-залудим, узнавидети-узна

видпм, замрзети-замрзпм, запарложити-запарложпм —

у трпном придеву такође имају овај акценат:

тресен-пресена и отресен-отресена, вучен-вучена и

- повучен-повучена, тучен-тучена, обучен-обучена, над

живљен-надживљена, претрпљен-претрпљена, уштеђен

уштеђена, залуђен-залуђена, узнавиђен-узнđвиђена,

замржен-замржена, запарложен-запарложена, Плев

љен-плевљена, оплевљен-оплевљена.

Број глагола с овим односом акцента у инфинитиву и

презенту није тако велики, а нарочито је међу њима мало

прелазних глагола, и отуда је релативно мали број трпних

придева с оваквим акцентом. Пада у очи да су ово или

глаголи с инфинитивном основом на сугласник или пак они

који у основи презента имају вокал и. Међу овим послед

њима има и таквих који могу бити и прелазни и непрелазни,

само што као прелазни припадају другом акценатском типу

— у презенту, наиме, имају - на одговарајућем или “ на не

посредно претходном слогу (сладити-сладам значи: бити у

извесној мери сладак, одавати од себе сласт, а сладиши /

сладим — заслађивати (нешто); тужити-тужим значи
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јадиковати, нарицати, а тужити-тужим — оптуживати итд.,

исп. и Ђ. Даничића, Српски акценти, 138). У вези с овим

потребно је указати да међу овима има и глагола који су у

презенту сачували акценат основног глагола: ушајати или

утајити, — утајпм (као прост непрелазни глагол тајати

односно тајити-шајпм значи не давати гласа од себе). У трп

ном придеву, међутим, акценат је пренесен, као у овоме

облику и презенту осталих глагола овога типа: утајен-ута

јена, као дптужен и дптужена, према дптужим од опту

жити).

II a) Глаголи у којих дугоузлазном акценту инфинитива

одговара г. (дугосилазни) на истом или (краткоузлазни) на не

посредно претходном слогу презента чине посебни тип акцента

трпног придева, чија је одлика у томе што се он редовно

слаже с презентом, без обзира на то од које се основе

овај облик гради и у коме се положају његов акценат налази:

пасан-пасана и напасан-наппсана (као пашем и наппшем,

према писати и написати); везан-везана и привезан-при

везана (као вежем и правежем, према везати и при

везати); казан-казана и приказан-приказана (као кажем

и прикажем, према казати и приказати); њfixđн-њfixáна

и ддњихан-ддњихана (као њихам, одн. њашем и ддњпхам

(према њихати и одњихати); извпкан-извпкана (као из

вачем, према викати-вачем); дарнут-дарнута (као дар

нем од дирнути), кренут-кренута и покренут-покрену

та (као кренем и покренем, према кренути и покренути);

упрегнут-упрегнута (као упрегнем од упрегнути); дп

шкринут-дпшкртнута (као дпшкрпнем од отшкринути),

загрнут-затрнута (као зацрнем од затрнути); казаван

казпвана и показпван-показпвана (као казујем и пока

зујем, према казивати и показивати); запиткиван-Запаш

клвана (као запиткујем од запиткивати); патан-паша

на и упптан-уппитана, као патам и упитам, према пи

пати и упитати); сваран-свирана и дтсвтрдн-дтсвирана

(као свпрам и дтсвирам, према свирати и отсвирати);

вређан-вређана и извређан-извређана (као вређам и из

вређам, према вређати и извређати); тужен-тужена и

дптужен-оптужена (као тужПм и дптужим, према
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тужити и оптужити); хваљен-хваљена и похваљен-пд

хваљена (као хвалим и похвалПм, према хвалити и по

хвалити); здружен-здружена и удружен-удружена (као

здружим и удружим, према здружити и удружити);

батаљен-батаљена и забатаљен-забатаљена (као ба

талим и забаталт м, према баталити и забаталити);

једначен-једначена и изједначен-изједначена (као једна

члм и изједначим, према једначити и изједначити); ку

ражен-куражена и окуражен-окуражена (као куражим

и окуражим, према куражити); сквpнављен-сквpнављена

и осквpнављена (као сквpнавим и осквpнавим, према сквp

нđвити и осквpнавити); искорењен-искорењена (као иско

ренпм од искоренити); опамећен-опамећена (као опаме

тпм од опаметити); прокријумчарен-прокријумчарена

(као прокријумчарим од прокријумчарити); одугдвлачен

одупдвлачена (као одупдвлачим од одуговлачити); зака

петањен-закапетањена (као закапетанпм од закапета

нити) итд.

О акценту трпног придева од глагола с краткоузлазним

акцентом у инфинитиву уколико се не налази на слогу не

посредно пред завршним слогом основе већ је било речи.

Од оних, пак, глагола у којих је овај акценат на томе слогу

трпни придев има неколика различна акцента зависно од

типа промене.

б) У трпном придеву имају презентски акценат и гла

голи с односом основа ну: не и и: и, типа: такнути-так

нем и просити-прдстм, уколико код њих краткоузлазном ак

центу инфинитива одговара краткосилазни презента: так

нут-такнута и ддтакнут-ддтакнута (као такнем и дотак

нем, према такнути и дотакнути); макнут-макнута и по

макнут-помакнута (као макнем и помакнем, према макнути

и помакнути); метнут-метнута и ддметнут-дометнута (као

метнем и ддметнем, према метнути и дометнути); зада

хнут-задахнута (као задахнем од задахнути); прдшен-прошена

и испрошен-iспрошена (као простм и испростм, према прдси

ти и испрдсити): сељен-сељена и исељен исељена (као селим

и иселим, према селити и иселити); кошен-кдшена и поко
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шен-покошена (као костм и покоспм, према косити и покд

сити); жењен-жењени и джењен-джењени (као женим и

дженим, према женити и оженити); рођен-рођена и препд

рођен-препорођена (као родим и препородим, према родити и

препородити); благделовљен-благдсловљена (као благделовим

од благословити.

в) А и не само глаголи са показаним односом презент

ског и инфинитивног акцента него и глаголи с односом о

снова и: и, и ако у презенту имају исти акценат који у инфи

нитиву, као лдмити-лдмпм, 1дјити-појам, крстити-крстПм,

појити-појам, учити-учим, — у трпном придеву имају акце

нат као и глаголи из непосредно претходне тачке, место

узлазног у овом облику, као прости, имају краткосилазни:

лдмљен-лдмљена, крштен-крштена, гдјен-појена и учен-учена.

А у њихових сложених је " (краткоузлазни акценат) на непо

средно претходном слогу префикса, тачно као у презенту: по

ломљен поломљена, покрштен-покрштена, упојен-упојена, на

учен-научена, избројен-избројена, потопљен-потопљена, улов

љен-уловљена, подложен-подложена, заробљен-заробљена,

потрошен-потрошена, као: поломпм, покрстпли, упојам,

научим итд.

III. a) Од глагола пак с основом инфинитива на а и

краткоузлазним акцентом на непосредно претходном слогу,

имали они у презенту на томе слогу исти или краткосилазни

акценат,— трпни придев се по акценту разликује и од инфини

тива и од презента, овај облик тих глагола има редовно силазни

акценат на првом слогу простих глагола, а тај се акценат у сло

жених скоро увек преноси на први слог њихова префикса. Овај

првосложни акценат у томе облику имају и прости и сложени

глаголи с једносложном основом на било који самогласник,

уколико број слогова основе код њих остаје непромењен и у

облику м. р. једнине трпног придева:

дат и прддат-продата-продато-прддати, зван и прозван

прозвана; бран и убран-убрана, пран и дпран-дарана;

знан и познат-пдзната, признат-призната, упознат

јупозната, клеш и уклет-уклета, прострп-прострта,

разастрт-разастрта, запет-запета, почет-почета, дип

почета, узеш-узета, дбузеш-дбузета, подупрти-подупрша,
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дтет-дтета, преотет-преотета, дбасут-дбасута, прдсут

прдсута, изасуш-liЗасута, разапет-разапета, надут

надуша“. у

О пореклу прастарих силазних акцената у облицима

трпног придева ових глагола, поред њихова доследног пре

ношења на први слог префикса сложених глагола уз чување

непромењене природе, сведочи још и понекад друкчији ак

ценат у облицима простих глагола у којима се број слогова

повећава, тј. у ж. и ср. р. једн. и сва три рода множине.

Даничић, истина, даје акценат: знана и зната.“ Такав је акце

нат овога облика и у већини говора с четвороакценатском си

стемом нашег књижевног језика. Па не само од овог него

и од глагола: дати, брати, прати и сл. акценат трпног при

дева је и у свим осталим облицима као и у м. р. једнине

(Дата је наредба за општи покрет, Дано у Београду дне...;

Ништа не вреде јер су бране по киши, Кошуља му није

прана богзна откад). Али у неким говорима на југозападу

који свакако улазе бар у ширу, а гдекоји и у ужу основицу

књижевног језика, према г м. рода једнине имамо " осталих

облика трпног придева. За дубровачки, прчањски и озринић

ки, додуше, имамо потврду да се овде потпуно слажу с

Вуковим акцентом“. Али нам је сасвим познато, а то смо

и нарочито проверили, да је у другим неким говорима (у ве

ћини црногорских, напр., и у неким херцеговачким), у свим

облицима у којима се број слогова увећава самогласником

наставка, акценат баш на наставку: дата-дато, дати, дате,

дата (односно дата, датд, дати, дате, дата — у говорима

који не знају за најновије повлачење акцента за један слог

према почетку), брана-брано, прана-прано, — дакле, на

крајњем слогу, на који је у давној прошлости доспео по

закону (Де Сосирову) о преношењу изворно силазних акце

ната. Старина је, значи, у ономе што налазимо у овим гово

1 Овде наведени вишесложени глаголи сви су сложени с једносло

жним простим, иако се данас већина више њих не осећају таквим.

* Српски акценти 1925, стр. 105.

* M. Rešetar, Die Serbokroatische Betonungsüdwestlicher Мundarten,

Wien, 179.
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pима, а г (дугосилазни акценат) тих облика, какав је, реко

смо, много чешћи у млађим говорима, добивен је касније и,

свакако, морфолошким путем.“

Овакав акценат који се сачувао у облика некадашњег

имперфекта (данашње 2 и 3 л. j. аор.) као и у неким случа

јевима облика који су се на њ наслањали (а то су, како и

По данашњем њихову акценту можемо закључити, радни и

трпни глаголски придев) налазимо, рекли смо, у трпних при

дева свих, боље рећи, скоро свих вишесложних глагола с

основом инфинитива на а и краткоузлазним акцентом на

непосредно претходном слогу:

дран-драна и узоран (према: драти-дрем и уздраши-узо

рем), глодан-плодана и дилодан-далодана (према плодаши

плдујем и оплддати дилбјем), здбан-здбана и позобан

позобана (према: здбати-здбљем и поздбаши-позобљем);

лöкан-локана и полокан-пoлокана (према: локати-лдчем

и полдкапи-полочем); метан-метана и испреметан-iспре

метана (према: метати-мећем и испреметати-испреме

ћем); тесан-песана и дтесан-дтесана (према: тесати

тешем и отесати-дтешем) — II и V врста,

кдван-кдвана и поткoвaн-поткована (према ковати

кујем и поткдвати-пдшкујем), прдван-прдвана и дпро

ван дпрована (према: тровати-трујем и отровати

дтрујем), купован-купована и покупован-пČкупована (пре

ма куповати-купујем) и покуповати-покупујем), вр

бован-врбована (према: врбовати-врбујем), тргован-про

вана и потрован-потрована (према: тридвати-тргујем

и потровати-потрујем), псдван-псдвана и дпсован-оп

сована (према: псдвати-псујем и опсдвати-дпсујем), снд

ван-сндвана и дcнован-дснована (према: сндвати-снујем

и осндвати-дснујем) — IV вр.;

iиран-impaнa и прдигран-прдирана (према: играти

пирам и проширати-прдирам), чешљан-чешљана и дче

шљан-дчешљана (према: чешљати-чешљам и очешљати,

дчешљам), читан-чатана и прдчитан-прдчитана (према:

* Исп. објашњење таквог акцента одговарајућих облика радног гла

голског придева (НЈ, књ. V н. c., стр. 309).
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читати-читам и прочитати-прочитам), мотан-мотана

И намотан-намотана (према: мотати-мотам и намд

тати-намдтам), дружан-дружана и наоружан-наору

жана (према: оружати-оружам и наоружати-наору

жам), кдмишан-кдмишана и дкомишан-дкомишана (према:

у комашати-комашам и окомишати-окомашам — VI вp.

Што у штокавским говорима на југозападу, и не само

у тим говорима, старијег (зетског) типа, већ и у понеким од

оних што улазе и у најужу основицу књижевног језика од

неколико глагола с односом основа а (у инф.): е (у през.)

наилазимо на трпне придевe са " на првом слогу само про

стих глагола, док с њима сложени на префиксу имају ,

према: деран-подеран, према: клепан-асклепан, према: кресан

укресан, према: претан-запретан, — томе ваља тражити об

јашњење у тенденцији ка све већем једначењу акцента трпног

придева с акцентом презента. Двојак акценат глагола овога

типа промене имамо, уосталом, и у аористу (2 и 3. л. једн.)

и радном придеву, само што „су случајеви отступања од

првосложног силазног акцента и простих и сложених гла

гола у ова два облика, можемо рећи, општија појава“. Ово

отступање акцента код трпних придева обухватило је, ме

ђутим, како смо истакли, само неке наше говоре, а о њему

се, осим тога, може говорити једино када су глаголи сло

жени, јер прости и у презенту имају силазни акценат, а трпни

се придев овде, рекосмо, слаже с презентом, а не, као аорист

и радни придев, с инфинитивом.

IV a) Глаголи једносложних основа на самогласник

од којих се и облик трпног придева м. рода увећава за

један слог, од којих се, тј., овај облик гради наставком ен

а између тог наставка и основе, како је познато, развијају

прелазни глас в или ј, са још неким глаголима, — чине по

себни акценатски тип трпног придева. У овоме облику тих

глагола према краткосилазном акценту на коренову слогу

облика м. р. једнине имамо такав акценат на наставку ен у

ж. и ср. роду једнине и у сва три рода множине, а исти

1 В. Ђ. Даничић, Српски акценти, стр. 177—178; а исп. и Наш језик,

књ. V н. c., стр. 259 и 314-315.
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акценти, наравно, остају на истим слоговима и сложених

ГЛaГОЛа

чувен-чувена-чувено-чувени-чувене-чувена (од чути-чујем),

шивен-шивена и сашивен-сашивена (од шати-шајем и

сашити-сашијем), пијен-пијена и испијен-испијена (од

пати пијем и испити-iспијем), бијен-бијена и избијен

избијена (од бати-бијем и избити-iЗбијем); лавен-ливена

и изливен-изливена (од лити-лијем и излити-излијем),

млевен-млевена и самлевен-самлевена (од млети-мељем

и самлети-самељем).

Па не само прости и од њих сложени глаголи с ова

квим начином грађења трпног придева него и вишесложни

глаголи који према себи немају простих или се данас више

и не осећају као сложени — знају једино за овакав акценат

трпног придеаa:

добивен-добивена (од добити-добијем), обувен-обувена

(од дбути-дбујем); заподевен-заподевена (од заподести

заподенем) итд.

б) Истог акценатског типа је и трпни придев глагола

једносложне основе на сугласник са инфинитива, без об

зира на то да ли они и у презенту имају тај исти или " (кратко

силазни акценат);
-

од бости-бодем трпни придев је: боден-бодена

„ забдсти-забодем „ *} „ забдден-забодена

„ довести-доведем „ 57 „ доведен-доведена

„ препсти-требем }y yy », требен-гребена

„ опрепсти-отребем „ 57 „ отребен-отребена

„ мести мешем *} ру „ метен-метена

„ помести-пометем „ * „ пометен-Пометена

„ плести-плешем и, 55 „ плетен-плетена

„ рећи рече и yy } „ речен-речена

„ порећи-поречем ру у „ Поречен-поречена.

У неким говорима и глаголи с односом основа е, а по

неки и с основом на и (у инфинитиву), и (у презенту) и

краткоузлазним акцентом на слогу непосредно пред настав

ком за основу инфинитива, као што су глаголи: желети

желим, гдрети-тдрам, благословити-благделовим, такође иду

2
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у овај тип акцента трпног придева. За овај облик првог глагола

Даничић мисли (значи, није сасвим сигуран) да је његов акценат:

жељен-жељена-жељено, за други се позива на П. Будманија,

који у својој граматици даје: дрен-порена-горено (в. Српске ак

центе, стр. 129); а за трећи опет (у сад нав. делу, стр. 151) тврди

да је „обичније старо благословен-благословена” него благо

словљен, али је сасвим тачна Московљевићева напомена (у Ју

жнословенском филологу VII, стр. 39) да је такав акценат овог

последњег везан за његову употребу у служби обичног

придева. И иначе је познато да се трпни придев ових и

сличних глагола употребљава погдегде с оваквим акцентом.

Али у говорима с најновијом, четвороакценатском системом

овај облик глагола о којима је реч има акценат који смо

горе (у тач. II в.) означили као карактеристичан за глаголе

и: и основа с на претпоследњем слогу: жељен-жељена“

и ужељен-yжељена, као ломљен-лдмљена и поломљен-пдлом

љена. Ово на првом месту, а затим и несигурност Ђ. Дани

чића у акценат какав он сам означава говори више у при

лог давања преимућства овоме другом акценту.

Овде ћемо истаћи још прилично познату иначе чиње

ницу да је у примера с различитим акцентом у облику м.

рода једн., с једне, и у осталим облицима трпног придева,

с друге стране, када се употребљава придевски и у одре

ђеном виду — акценат увек на првом слогу основе: чувент

јунак, чувена уметница, испијена лица, ливено гвожће, оде

венпм и обувеним је лако, самлевена кафа, плетене чарапе итд.

* М. Решетар за дубровачки и озринићки говор даје примере: изго

pјен-изгорјено, учињен-учињено, зачињен-зачињено, изгубљен-изгубљено,

узгојен-узгојено и благословен-благословено, док за жељен-жељено из

ричито наглашава да се са овде означеним акцентом употребљава и у ова

два и у прчањском говору (Die serbokroatische Betonung, 180), а Г. Ружичић

за пљеваљски наводи: чињен-чињена, начињена и учињена и крштен

крштена, поред крштен-крштена, покрштен, прекрштен и сл. (Српски

дијалектолошки зборник III, стр. 172). У поцерском и пивско-дробњачком

познати су трпни придеви простих ових глагола само с краткосилазним

акцентом који се у сложених преноси на префикс као краткоузлазни (в. код

М. Московљевића, у Јужнословенском филологу VII, 29, и Ј. Вуковића, у

Дијалектолошком зборнику Х, стр. 374).
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Као на елеменат који је тесно везан с акцентом ваља,

најзад, указати и на дужине облика трпног придева. Ово је

нарочито зато потребно што у погледу чувања тих, као

и других уосталом, дужина у нашем језику наилазимо на

велику неуједначеност. У једним говорима (онима на истоку,

углавном) те су дужине све ређе, а у другима (у штоковским

говорима на југозападу) доследно се чува дужина крајњег

слога трпног придева у свих глагола с основама на ну и на а.“

Има и говора у којих је чак наставак ен под дужином. Али и

поред тога што је ово забележено и у једном говору Вукова

краја“, њу Вуков језик, можемо бити сигурни, није познавао, јер

је Даничић није означио. А и не само да ту код њега нема

дужине него је нема ни у глагола на ну уколико овоме

наставку непосредно претходи дуги слог. Значи да је у

Вукову језику крајњи слог трпног придева на ну био дуг

само иза кратких, а не и иза дугих вокала: дитнуш-дiину

та и подигнут-подигнута, а кренут-кренута и покренут-по

кренута). Редовно су имали дужину крајњег слога и трпни

придеви с првосложним акцентом и простих и сложених

глагола, као и трпни придеви свих глагола с вокалом а

у основи инфинитива. А ово стање дужина трпног придева

Вукова језика, које је тачно претстављено у Даничићевим

Акцентима, можемо узети за образац класичног изговора у

нашем савременом језику.

М. Стевановић

* Између осталог в. М. Решетара, нав. дело, стр. 178—181; Г. Ружи

чића, нав. 171-172; М. Стевановића, Систем акц. у пиперском говору, Дијал.

зб. Х, 161 и Ј. Вуковића, исто, стр. 371—373.

2. М. Московљевић, Акценти поцерског говора. — Јужносл. филолог VII,

стр. 38-39.
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