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О АКЦЕНТУ ПРЕЗИМЕНА КАО ИЛИЋ, ПАНТЕЛИЋ И СЛ.

У нашем језику има знатан број презимена образованих

од именица на -ија, обично личних имена или назива занимања.

Овамо долазе напр. Иконић (од Иконија), Илић (од Илија),

Јеремпћ (од Јеремија), Кујунџић (и Кулунџић, од кујунџија одн.

кулунџија), Пантелић (од Пантелија), Попадић (од попадија),

Самарџић (од самарџија), Сератлић (од сератлија), Синђелић

(од синђелија), Сувајџић (од сувајџија), Тадић (од Тадија),

Терзпћ (од терзија), Тутунџпћ (од тутунџија), Туфегџпћ (од

туфегџија), Ћурчић (од ћурчија), Хаџић (од хаџија). Свакако

су оваквог порекла и презимена типа Јердшић, Тимотпћ, на

чињена од Јердшија, Тимотија. На први поглед могло би

изгледати да су она образована од именица као Јердтије,

Тимотије. Међутим, та се презимена говоре у крајевима где

се од мушких имена на -ије (и уопште од свих мушких имена

осим оних на -а) презимена на -ић могу градити само помоћу

двоструког проширења, -(е)в или -(о)в + -ић. То значи да од

Јердтије, Тимотије могу потицати само постојећа презимена

Јеротијевић, Тимотијевић, док Јердтпћ и Тимдтпћ долазе од

облика Јердтија и Тимдтија који су са гледишта данашњег

књижевног језика ређи, али су били обични у Вуковом језику

(в. напр. Т. Маретића, Gramatika i stilistika“ 114), тако да за

њих знају речници као Вуков (Тимотија поред Тимотије) и

Југославенске академије (Јердтија поред Јердтије). Сам тај

тип имена, на -ија тамо где је данас у књижевном језику

обичније -ије, врло је раширен у народним говорима. Има га

у тако различитим дијалекатским областима као што су напр.

источна Црна Гора (М. Стевановић, ЈФ XIII 61-62) и кикиндски

крај у северном Банату (Б. Милетић, Годишњак Задужбине

Саре и Васе Стојановића VII 24). *

Начин на који се изменио гласовни лик ових презимена

потпуно је јасан. Глас ј у примерима као Илијић налазио се
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између два и, а управо у том положају његов је изговор

најпасивнији. Тако је дошло до испадања ј које је омогућило

да се изврши сажимање два и : од Илиић је постало Илић.

Слична се промена извршила и у презименима као Терзпн

(од Терзијин) и Ћурчин (од Ћурчијин).

Из свега што смо изложили јасно је да је изворни ак

ценат оваквих презимена кратки узлазни на слогу испред

слога са п посталим од и(i)u. Међутим, у пракси долази и

друкчија акцентуација која све више осваја, а код млађих

генерација у нашим источним крајевима већ и преовлађује.

Та акцентуација обухвата типове Илић, Тадић, Терзић, Хаџић

код двосложних презимена, Иконић, Пантелић, Пдпадић, Син

ђелић код тросложних презимена и најзад Кујунџић, Самарџић,

Сувајџић код тросложних презимена чији се други слог за

вршава сонантом. Знатно је ређи, али се ипак чује од разних

појединаца, изговор са акцентом на претпоследњем слогу а

без дужине на последњем: Терзић, Јеремић, Тутунџић. Не

може бити никакве сумње у то да су се ови типови појавили

накнадно, поставља се само питање: откуда они? Шта је

било узрок да се акценти целе једне групе речи, саграђених

на сличан начин, почну одреда мењати?

Ако анализирамо акценатски тип Илић, ген-ак. Илића,

дат-лок. Илићу, вок. Илићу, инстр. Илићем (или рецимо, По

падпћ, ген.-ак. Попадаћа итд. који се одликује само тиме што

има један слог више), констатоваћемо необичан однос између

акцента номинатива и акцента осталих облика: номинатив

има кратак узлазни акценат на претпоследњем слогу и ду

жину иза њега, а коси падежи имају исте елементе на истим

слоговима. Ово последње је у оштрој супротности с општим

принципима наше акцентуације по којима именице са ак

центом на претпоследњем, а са дужином на последњем слогу

имају у зависним падежима по правилу“ акценат на последњем

слогу основе: војник, ген. војника, јунак, ген. јунака, барјактар,

ген. барјактара. Насупрот огромном броју именица с оваквим

акценатским односом стоји, сразмерно усамљена, групица

презимена с непроменљивим односом Г кроз целу промену.

Та је аномалија створила потребу да се овај однос уклони

из језика. Има појединаца који изговарају Ћурчин, ген. Ћур
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чина, поводећи се за типом војнпк, ген. војника. Али општи

правац развоја је био други. Главни узрок угледања били су

акценатски типови који већ постоје код самих презимена.

Код двосложних презимена обична су два типа, један с непро

менљивим " кроз све падеже (Катић, Марић итд.) и други

с непроменљивим “ (Костић, Кочић итд.). Према овом другом

типу начињен је и акценат Илић, Тадић, Терзић. Тросложни

примери типа Попадић дошли су под утицај веома обичног

обрасца Поповић, Петровић (исп. и чест изговор Крџалић

мада је према Крџалија требало очекивати КрџалПћ), а они

са сонантом на крају другог слога преузели су акценат пре

зимена као Радојчић, Милојчић, где је вокал испред сонанта

продужен по гласовним законима нашег језика. Што се тиче

изговора као Терзић, Јеремић, он претставља резултат тежње

да се првобитни акценат са што мање измена прилагоди

једном од постојећих акценатских типова. Уклањање дужине

било је довољно да се акценат ових презимена прилагоди

обрасцу поток, ген. Пдтока одн. Бедград, ген. Бедграда.

У великом делу случајева процес измене акцента био је

потпомогнут постепеним ишчезавањем основних речи из упо

требе. Те речи обично нису нашег порекла (највећим делом

су позајмљене из турског или грчког) и претстављају нанос

везан за једну одређену, сада већ прошлу, историску епоху

и за друштвене односе у њој. Све се мање говоре речи као

терзија, сувајџија, тутунџија. Исто тако и имена као Јердтија,

Тцмотија све се ређе дају деци. Услед тога све више бледи

у свести говорних претставника сазнање да је напр. Сувајџић

постало од Сувајџијић. Немајући тако подршке ни у систему

акценатских типова у деклинацији ни у језичком осећању

говорних претставника, стари акценатски ликови ових пре

зимена губе се постепено. Приликом анкете коју сам водио

код својих познаника, углавном људи од око тридесет година

који живе у Београду и Новом Саду, већина одговора да

вала је новије акценте. Код ређих презимена чак су само

такви акценти долазили у одговорима. — Треба поменути

да има презимена саграђених од имена на -ија код којих

акцента \ Г уопште нема. Према Марија очекивали бисмо

Марић, према Петрија - Петрпћ, а према Станија - Станпћ.
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Међутим, уколико су овакви облици и били негде саграђени,

њихови акценти свакако су били брзо потиснути акцентима

паралелних образовања Марић (од Мара), Петрић (од Петра),

Станић (од Стана). -

Какав став треба да заузме наша нормативна граматика,

управо наша ортоeпија, у погледу акцента презимена као

Илић или Попадић? — Пре свега, изворни акценатски тип

још увек није мртав и њега свакако треба препоручивати

позоришту, радију и филму. С друге стране, бесмислено би

било покушавати да се стане на пут природном процесу

развитка који се не може зауставити никаквим забранама.

Било би напр. Сизифов посао доследно изгонити изговор као

Терзић или Попадић код ученика у школама. То значи да се

и овакав изговор мора толерисати као допуштен, иако мање

правилан.

П. Ивић
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