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АКЦЕНАТ РАДНОГ ГЛАГОЛСКОГ ПРИДЕВА

И овај је акценат разноликошћу својом занимљив, каогод

и акценат аориста, о коме смо говорили у прошломе броју

нашега часописа“). Али је акценатска слика радног глаголског

придева ипак нешто простија. И овај облик се, наиме,

акцентом својим често разликује од инфинитива, иако се увек

прави од његове основе. А ова разлика је утолико заним

љивија што јој се порекло не може тражити у друкчијем

пореклу облика с друкчијим акцентом, као код аориста, па

се, с тога гледишта посматрано, ово питање може чинити још

сложенијим. С друге стране, акценатска слика радног гла

голског придева у нашем савременом језику, нарочито у

говорима који чине његову књижевну основицу, много је

једноставнија од акценатске слике аориста. А то је, уоста

лом, и сасвим разумљиво.

Радни глаголски придев је облик који се свугде чува

и који се употребљава од глагола сваке врсте, од свршених

и од несвршених, односно од простих и од сложених. А

иако је и овде деловање аналогије понегде, несумњиво, реме

тило првобитну слику акцента, код овог облика нема оне ра

зноликости која, како се и из споменутог нашег чланка види,

карактерише акценат аориста. И та је слика, што је најглавније,

у већини штокавских, и екавских и јекавских, говора и данас

углавном онаква каквом ју је приказао Ђ. Даничић у - својој

расправи о акценту глагола, док је првобитна акценатска

слика аориста бројним аналогијама, гдекад и у супротним

правцима, знатно поремећена, и у говору је скоро сваког

другог места нешто друкчија, а ретко где до данас очувана

у свему онаква какву налазимо у Даничићевим акцентима.

*) у чланку О данашњем акценту аориста (НЈ V, стр. 250).
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Најбитнија карактеристика акцента радног глаголског

придева, као и аориста, свакако је у томе што у овоме

облику тамо где се он не слаже са инфинитивом — код

простих глагола редовно имамо силазни, обично кратки, а

код сложених искључиво овај последњи акценат на првоме

слогу. Не искључујући могућност да је овај облик такав

акценат у покојем случају, како наговестисмо, добио и ана

логијом, таква природа и положај акцента радног придева

јасно говоре да је он по пореклу своме најчешће прастари

силазни акценат, који је, као што је одвећ познато, могао

стајати само на првоме слогу и који се, као такав, одатле

редовно преносио на први слог непосредно претходних

предлога и префикса. То је, уосталом, за извесне глаголе и

поуздано утврђено“).

Врло је занимљиво да се радни придев овако доста

често разликује акцентом од инфинитива баш у оним слу

чајевима када се од њега разликује и облик 2 и 3 л, једн.

аориста. То је, управо, и навело Ван - Вејка на закључак да

су ови облици узајамним подражавањем и одолели (уколико

су заиста одолели) утицају акцента осталих глаголских

категорија“). Али је на основу тога погрешно претпостављати

да је радни придев постао од старог аориста-имперфекта,

а не од начина неодређеног. А осим тога постоје разлике у

акценту посебних облика (2 и 3 л, једн.) аориста, с једне, и

радног придева, с друге стране, и на те је разлике потребно

указати. Прва оваква разлика је у томе што се радни при

дев сложених глагола у којих је када су прости и у инфи

нитиву силазни акценат на првоме слогу — скоро никада

по акценту не разликује од инфинитива. Код аориста,

међутим, није такав случај. Ово нам потврђују примери:

*) А. Белић у својим Акценатским студијама (Посебна издања

Српске академије наука, књ. ХLII, Београд, 1914), на стр. 83, каже да

„није лако објаснити све разлоге зашто се овде тај акценат задржао, „али

је несумњиво у дкопала стари .“ А Н. Ван Вејк у расправи L'accentia

tion de l'aorist slave (Revue des études slaves III, Paris 1923), 32/33 — поређе

њем акцента у неколика словенска језика, долази до истог закључка.

*) op. cit., 33.
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двргао-подвргла“, као подврћи (према врћи), а не као

дврже, подигао-подигла, као подићи (према дићи), а не

као подиже, појео-пдјела, као појести (према јести), а не

као поједе, сусрео-сусрела, пропао-пропала, напукао-напукла

прецркао-прецркла, дпрео-дпрела, посекао-посекла, ддгризао

ддгризла, украо-украла, погинуо-пдгинула, забринуо-забри

нула, дчврснуо-дчврснула, заплакао-заплакала, пререзао

пререзала, узјахао-узјахала, дпасао-дпасала, заплđндовао

запландовала, датпразновао-дтпразновала, поверовао-пове

ровала, прдгледао-прдгледала, дправдао-дправдала, испли

вао-испливала, послушао-пдслушала, упамтио-упамтила,

нагазио-нагазила, као нагазити (према газити), а не

као нагази.

Од свих глагола сложених с простим који су под сила

зним акцентом (наравно на првом слогу) једино глаголи без

наставка за основу инфинитива а с наставком је у основи пре

зента — акцентом радног придева се не слажу са акцентом

инфинитива већ са акцентом 2 и 3 л ј. аориста. Али опет

не ни сви ови глаголи, већ само они који се као прости

акцентом мушког рода једнине разликују од осталих облика

радног придева и једнине и множине.

У говорима који чине основицу српскохрватског књижев

ног језика уопштен је акценат: прелио-прелПла..., дбавио-дба

вала, завио-завала, истио-астала, поднапио-поднапала, изагњио

iзагњПла, изрио-изрпла. А само с акцентом инфинитива

употребљавају се радни придеви: дочуо-ддчула (као дочути),

прдбио-прдбила (као прдбити), прошио-прдшила (као прдшити),

сакрио-сакрила (као сакрити), сашио-сашила (као сашити).

Означена разлика у акценту радног придева ових сложе

них глагола у вези је, рекосмо, с разликом у акценту про

стих. Ако облици сва три рода и једнине и множине ових по

следњих глагола имају исти акценат, напр.: чуо-чула. . . , био

била (у значењу тући), што-шала, крiо-крила, — с њима сло

жени у радном придеву (у свим његовим облицима) имају, како

из наведених примера видимо, акценат инфинитива. У случаје

Пд

Пд

“) С обликом ж. рода једн. акцентом и квантитетом се слаже облик

средњег рода једнине и облици сва три рода множине, па их зато ретко

ГДе НАВОДИМО. -
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вима, међутим, где краткосилазном акценту на првом слогу м.p.

једн. одговара дугоузлазни акценат осталих облика радног

придева простих ових глагола, као у примерима: пио-пила,

лiо-лила, вио-вила, рiо-рила“) — у свим облицима радног

придева с њима сложених глагола је " на првом слогу пре

фикса, као попио тако и потпла-попало-поппли-поппле-потпла,

као пролио тако и прдлПла, дбавио и дбавала, поднапио и

поднапала, изрио и изрпла, зарио и зарпла.

У нашем језику има још (истина не тако велик број)

глагола других врста промене (мислим с друкчијим завр

шецима глаголских основа) у којих, и без обзира на акценат

инфинитива, силазном акценту облика м. р. једн. одговара

узлазни акценат осталих облика радног придева; према дро

дрла, дрло, дрли . . ., према: мрo-мрла, према клео-клела,

према Звао—Звала, према брдо-брала, према прао-прала, пре

дáо-дала. И са овима сложени глаголи, каогод и они из

непосредно претходног става, у радном придеву редовно

имају "на префиксу: продро-продрла, простро-прострла, умро

умрла, затро-затрла, убрао-убрала, прдзвао-прдзвала, дпрао

дирала, - запео-запела, почео-почела, проклео-прдклела итд.

Очевидно и ове разлике у акценту између м. р. једн. и оста

лих облика јасно говоре да је силазни акценат на првоме

слогу изворног карактера, да је то прастари тај акценат,

који је био везан искључиво за овај положај, јер се само

тај акценат под познатим условима по Де Сосирову закону

преносио на крајњи слог, да се одатле у говорима с најно

вијом, четвороакценатском системом пренесе на непосредно

претходни слог у виду акцента узлазне природе. И сасвим

је, према томе, разумљиво што се тај акценат овога облика,

несумњиво у давној прошлости, преносио на префикс не

мењајући притом природу своју, на начин како нам то све
доче малопре наведени примери. A.

*) Овде узимамо примере с акцентом какав је дао Даничић (в. Српске

акценте, стр. 103), мада се он данас такав врло ретко чује, јер је анало

гијом дошло до једначења акцента према облику м. рода једнине, негде

у појединим, а негде и у свим овим примерима (између осталих в. М. Москов

љевић, Акценатски систем поцерског говора. Библиотека Јужнословенског

филолога 1, стр. 78.
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Однос акцента м. р. једнине (тресао, плео и рекао) и

осталих облика радног глаг. придева (пресла, плела, рекла)

од глагола с инфинитивном основом на сугласник а односом

инфинитивног и презентског акцента :', ':' и ':“ (типови:

прести-пресем, плести-плетем и рећи-речем) такође говори

у прилог изворности силазног акцента у радном глаголском

придеву и ових глагола. Међутим, акценат тога облика од

сложених глагола овога типа, бар у већини говора српско

хрватских, противуречи томе. Како видимо из примера:

дтресао-отресла-отресло, отресли . . . , ддвукао-одвукла,

израстао-израсла, навезао-навезла, налегао-налегла, дплео

оплела-оплело-оплели, помео-Помела, испекао-истекла, прд

текао-протекла, изрекао-изрекла, полегао-полегла, зане

могао-занемогла —

само у облику м. рода једн. имамо акценат на префиксу, и

то не силазни него узлазни, а у осталим облицима сложених

глагола је исти акценат и на истом слогу као у простих

глагола. Објашњење оваквом односу акцента радног придева

требало би, по нашем мишљењу, тражити у метатониским

променама прастарих општесловенских акцената и у анало

шком ремећењу тих и других утврђених акценатских про

мена, а то захтева даља компаративна проучавања акцента

глаголских облика, и не само једног него више словенских

језика.

Из овога пак што смо изнели излази да се у српско

хрватском књижевном језику (мислим на говоре који му чине

основицу) радни придев глагола с инфинитивном основом

на сугласник (I врста) и узлазним (дугим или кратким) акцен

том у инфинитиву — по акценту не слаже с овим обликом

једино у м. р. једнине, док ж. и ср. род једнине и сва три

рода множине, како простих тако и сложених глагола, имају

акценат инфинитива. Али се ово може рећи само за глаголе

правилног образовања, тзв. неправилни глаголи који су по

извесним особинама промене најближи овој врсти у радном

придеву имају нешто друкчији акценат. Најчешћи у упо

треби од њих, глаголи сложени са ићи у овим облицима

радног придева имају исти акценат, и тај се акценат обично
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квантитетом разликује од акцента инфинитива, према доћи,

поћи, наћи, изићи, отићи, обићи, пронаћи у радном придеву

имамо: дошао-дошла, пошао-пдила, нашао-нашла, изишао-иза

шла, отишао-отишла, обишао-обишла. -

Овај, несумњиво и данас, у већини говора штокавских

обичнији акценат бележи Ђ. Даничић у својим Акцентима

(в. стр. 109). Вук је, међутим, од глагола отићи-дтпдем дао

само датишао. Али он поред отићи (у загради) даје и инфи

нитив дпићи. А с овим акцентом на првом слогу очевидно

су такође обични — у многим нашим говорима чак и обичнији

— инфинитиви: изаћи, напћи, надбћи прднаћи, датпћи, разићи се

итд.“, па су сасвим разумљиви и акценти радног придева:

дшишао-дтишла, изишао-изишла — једнаки са овим другим

акцентом инфинитива. Само се, рекло би се, радни придев са

овим акцентом постепено шири и код говорних претставника

у срединама (на североистоку, рецимо) где је акценат инфи

нитива на основном делу глагола, а не на његову префиксу.

Али је потребно истаћи да овакав акценат радног придева

имају глаголи сложени са ићи само ако се увећавају за број

слогова префикса, а не и сложени са већ сложеним глаго

лима, као што су придбћи (и придбћи), надбћи (и надбћи),

пронаћи (и прднаћи). И поред тога што и ови, како се види,

у инфинитиву имају оба акцента, у радном придеву они

знају једино за акценат: придошао-придошла, надошао-надошла,

пронашао-пронашла.

Сасвим је друкчији акценат радног придева, такође

честих у употреби, глагола сложених са нети: донети (и

донети), пренети, принети, прднети, разнети и сл., који су

иначе са овима што је досад о њима било говора мање

више истог акценатског типа. У њих је у свим облицима

радног придева краткосилазни акценат на префиксу: донео

дднела-донело-дднели..., пренео-пренела, принео-принела, прднео

прднела (мада има и штокавских говора у којих акценат

радног придева одговара акценту инфинитива“); у екавским

“) исп. у Московљевића, Акц, сист. поцерског говора, стр. 57 и

Јг Вуковића, Акценат Пиве и Дробњака (Дијалектолошки зборник Х, 306).

*) Мислим на акценат инфинитива донети, који смо дали у загради,

и какав сигурно имају и други такви глаголи, мада Вук у Рјечнику овај

акценат бележи само на инфинитиву глагола донети.
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говорима који се од Метохије протежу према североистоку

кроз централну Србију све до југоисточног Баната, у тзв.

косовскоресавском дијалекту, наглашава се: донела, принела,

пронела. -

Ради прегледније слике акцента њихова радног придева,

све остале глаголе под узлазним акцентом инфинитива (а то

су глаголи са самогласником на завршетку основе овога

облика) — поделићемо на две групе: на глаголе с било

којим другим самогласником у тој основи и на оне који у

основи инфинитива имају самогласник а.

У прве од ових група акценат је одвећ једноставан.

Сви ти глаголи, како прости тако и сложени, у свим обли

цима радног придева имају исти акценат, и то акценат

инфинитива:

кренуо, покренуо-кренула, покренула, као кренути и по

кренути;

Понуо, потонуо-тднула, потонула, као тднути и пото

нути;

кукурекнуо-кукурекнула, као кукурекнути, јаукнуо-јаукнула,

као јаукнути;

радио, урадио-радила, урадила, као радити и урадити;

хвалио, похвалио-хвалила, похвалила, као хвалити и

похвалити;
-

једначио, изједначио-једначила, изједначила као једначити

и изједначити;

учио, научио-учила, научила, као учити и научити;

гдтовио, пригдтовио— гдшовила, приготовила;

живео, преживио-живела, преживела, као живети и

преживети;
-

желео, зажелео-желела, зажелела, као желети и заже

лети, вдлео, заволео-вдлела, заволела, као волети и

Завдлети; зеленео, озеленео-зеленела, озеленела, као

зеленети и озеленети.

И овако у свим случајевима код тих глагола, без обзира

на то да ли у презенту имају исти или друкчији акценат.

Глаголи под узлазним акцентом у инфинитиву а само

гласником а у његовој основи имају већ сложенију слику

акцента радног глаголског придева. У једних од тих глагола,
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били они прости или сложени, овај облик има свугде крат

косилазни акценат на првоме слогу; код других је овакав

акценат само када су сложени, а као прости се облицима

радног придева по акценту не разликују од инфинитива.

Сем тога у неким говорима нашим ту не налазимо ону слику

коју нам је Даничић дао у својим Акцентима.

Истина, и једни глаголи с узлазним акцентом инфинитива

и вокалом а у основи тога облика још и данас у већини

говора српскохрватских у радном придеву имају исти акценат,

и то онај који бележи Ђ. Даничић. Ово су глаголи, дакако,

и прости и сложени, с дугим узлазним акцентом на било

коме слогу инфинитива. И у ових је опет акценат радног

придева једнак акценту инфинитива, од глагола: букати,

казати, приказати, везати, њихати, зањихати, низати, нани

зати, скакати, урликати, казивати, запиткивати, заокружи

вати, подмлађивати, надокнађивати, бркати, побркати, вре

бати, увребати, питати, запитати, студирати, спавати,

испавати се, телеграфирати, дречаши, Задречатн, крештати,

закрештати и сл. — сви облици радног придева имају исти

акценат и на истом слогу: казао-казала, приказао-приказала,

везао-везала, привезао-привезала, њихао-њихала, одњихао

oдњихала итд. -

Остали су, дакле, глаголи а-основа само с краткоузла

зним акцентом, било на првом било на коме унутрашњем

слогу, инфинитива. А међу овим глаголима свих врста про

мене налазимо и примера једнакости акцента радног придева

и инфинитива, али још више оних у којима сваки од тих

облика има свој акценат. У овоме последњем случају радни

придев према узлазном акценту инфинитива на почетном или

којем од унутрашњих слогова има краткосилазни акценат

на првоме слогу.

Рекли смо већ да у погледу акцента радног придева

ових глагола има доста разлика међу појединим дијалектима, а

сада ћемо додати да се од говора с најновијом акцентуацијом

највише њих углавном слаже са Даничићем. Не само што нам

резултат анкете вршене међу студентима ово потврђује него је

и испитивањем утврђено да, што се акцента радног придева

тиче, понеки од ових говора „не показује... никаквих отсту

2
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пања од Даничићева система“, а да су у другима отступања

од њега безначајна“. Ово нам даје право да „књижевним“

сматрамо баш Даничићев акценат радног глаголског придева.

Прегледности ради указаћемо на неједнакост промене

глагола о чијем акценту још треба да говоримо. Ти су

глаголи, с обзиром на однос инфинитивне и презентске

основе, од четири различита типа. Једни од њих су с одно

сом а (у инфинитивној): е (у презентској основи) — драти

дрем, искати-iuтем (II и V Белићева врста); други с одно

сом а: а — читати-читам: трећи с односом (ов)a: (у)је —

путовати-путујем (IV вр.) и четврти с односом а; и — бежати

бежим (VIII врста). А они се по акценту о коме говоримо

сви унеколико разликују.

1) а. Од првих, тј. од глагола II и V врсте више њих се

у облицима радног придева по акценту не разликују од

инфинитива: искао-искала (као искати), рвао-двала, дрхтао

дрхтала, кликтао-кликтала, лагао-лагала, метао-метала, треп

тао-трептала, шаптао-шаптала, грантао-грактала, синтао

сиктала, тдптао-тдштала, хуктао-хуктала, штектао-штек

тала, блебетао-блебетала, звекетао-звекетала. јаукао-јаукала,

малаксао-малаксала, скакутао-скакутала, цвокотао-цвокотала.

Као сложени ови глаголи у радном придеву такође

имају акценат инфинитива. Али се у овоме облику напоредо

са тим чује и краткосилазни акценат на првом слогу. Дани

чић то каже само за неке од ових глагола, док за друге

мисли да се сложени акцентом радног придева не разликују

од простих“). Данас су, међутим, подједнако обични акценти:

заискао-заискала и заискао-заискала, порвао се-подвала се

и порвао се-порвала се, заграктао—Загрантала и заграктао

заграктала, загрдктао—Загрдктала и загроктао—загроктала,

захуктао—захуктала и захуктао—захуктала, заштeнтao

зашшектака и заштектао-заштектала. Ово двојство акцента

већ је забележено у неким проучаваним говорима“. Оно се

мислим, може сматрати и особином књижевног језика, али

СамО КОД Глагола двoсложних основа.

*) Српски дијалектолошки зборник III, 171.

“) Јужнослов. филолог VII, стр. 37.

*) Српски акценти, стр. 178. |- *

“) Српски дијалектолошки зборник Х, 362. - - -
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б. Уколико глаголи имају већи број слогoвa, и сложени

и прости, имају заједнички краткоузлазни акценат, без обзира

на то да ли се он налази на првом или којем унутрашњем

слогу, као гамизао-гамизала (од гамизати) узгамизао-узга

мизала, рендисао-рендисала (од рендисати) и изрендисао

изрендисала, бојадисао-бојадисала, обојадисао-обојадисала, кал

дрмисао-калдрмисала, калајисао-калајисала, тестерисао-тесте

pисала, тако не само: блебетао-блебетала, јаукао-јаукала

скакутао-скакутала, цвокдтао-цвокотала него и: изблебетао

изблебетала, зајаукaо-зајаукала, проскакутао-проскакутала,

зацвокопао-зацвокопала... Али се гдекад — додуше знатно

ређе — чују ти облици ових глагола вишесложне основе и

с краткосилазним акцентом на првом слогу: цвркутао-цврку

тала, зацвркутао-зацвркутала (од цвркутати) па и: блебетао

блебетала, заблебетао-заблебетала“).

в. Свакако је мањи број глагола ових двеју врста (II и V)

промене, који и као прости у радном глаголском придеву

имају краткосилазни акценат, дакако на првом слогу: драо

драла (према драти), глодао-глодала (према Глддати), ждерао

ждерала (према ждерапи), здбао-здбала (према здбати),

лдкао-локала (према лдкати), пењао-пењала (према пењати),

претао-претала (према претати), стењао-стењала (прем сте

њати), тесао-тесала (према тесати), чешао-чешала (према

чешати), смејао се-смејала се (према смејати се“). Сложени

са овима, разуме се, сви “ на префиксу: узорао-узорала

(према уздрaти), дглодао-дглодала, пождерао-пдждерала,

запрешао-запретала, дплесао-дтесала, засмејао се-засмејала се.

Пада у очи да ову особину акцента нема ииједан такав

ГЛАГОЛ С ВИНЦеСЛОЖеЊОМ ОСНОВОМ.

2) а. Много је простији акценат радног придева од

глагола с односом основа а:а (VI врста) и краткоузлазним

*) Први пример са означеним акцентом су изговарали студенти *.

из више места у којима се говори углавном књижевним језиком, а

други само две студенткиње, једна из Новог Сада а једна из Лаза

ревца. Исп. са овим и М. Московљевића нав. рад о акценту поцерског

говора, стр. 79.

*) Од обичних у употреби код Даничића налазимо само ове

(в. Српске акценте, стр. 178 и 187).
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акцентом на првом слогу. Као прости, сви ти глаголи у

овоме облику редовно имају акценат инфинитива: играо

iграла (као играти) и витлао-витлала (као витлапи), кдпао

копала, чешљао-чешљала, читао-читала, блистао-блистала,

бујао-бујала, венчао-венчала, клизао-клизала, листао-листала,

мдтао-мдтала, петљао-петљала, пентрао-пентрала, трљао

трљала, вечерао-вечерала (као вечерати), гдворкао-гдворкала,

Јударао-ударала. Од њих сложени, али само глаголи дво

сложне основе, у радном придеву акценат преносе на пре

фикс и то као узлазни; напр.: завитлао завитлала, ускопао

ускопала, шичешљао-шишчешљала, прочитао-прочитала, забли

стао-заблистала, узбујао-узбујала, развенчао се-развенчала се,

пролистао-пролистала, намотао-намотала, запетљао-запе

пљала, истрљао-истрљала.

б. Уколико имају више од два слога у основи, ни као

сложени, међутим, не познају разлике у акценту између

овога облика и инфинитива, наглашава се једино: изударао

изударала (као и изударати).

в. Глаголи с краткоузлазним акцентом на неком уну

трашњем слогу слажу се или са сложенима првог или с

глаголима другог типа. Ако им је, наиме, у инфинитиву

акценат непосредно пред наставком за основу, у радном ће

придеву, не само сложених него и простих, бити на првоме

слогу, као: нагомилао-нагомилала тако и гдмилао-гдмилала

(од гомилати), као поколебао се-пдколебала се тако и колебао

се-колебала се (од колебати се), као залепршао се-залепршала

се тако и лепршао се-лепршала се, као наоружао се-наоружала

се тако и: дружао се-дружала се (од оружати се), као:

израчунао-израчунала тако и: рачунао-рачунала (од рачунати),

као изрешетао-изрешетала тако и решетао-решетала (од

решетати), као заталасао-заталасала тако и: таласао-тала

сала (од таласати), као ишчепркао-пшчепркала тако и чепркао

чепркала (од чепркати), итд.

г. Ако је пак акценат у инфинитиву нешто даље према

почетку речи као у глагола: опдрављати се, — и у радном

придеву ће бити исти акценат на истоме слогу; тај се облик

онда изговара само са акцентом опдрављао се-опдрављала се

зато што је у инфинитиву даље од наставка којим се изводи

ЊСТОВа ОСНОВа.
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3) а. А од свих с вокалом а у основи инфинитива и

краткоузлазним акцентом у овоме облику најједноставнији,

и подједнако једноставан, акценат радног придева имају гла

голи с односом основа (ов)a, oдн. (ув)a: (у)је (IV) и а; и

(VIII вр.). У таквих, и простих и сложених, глагола обеју

означених врста промене у облику о коме говоримо је

увек “ на првоме слогу — ако је у инфинитиву на слогу

непосредно испред наставка а: ковао-кдвала (према инф.

ковати), сндвао-сндвала (инф. сндвати), кљувао-кљувала (инф.

кљувати), пљувао-пљувала (инф. пљувати), прдвао-трдвала

(инф. трдвати), куповао-куповала (инф. куповати), путовао

путовала (инф. путдвати), боловао-боловала (инф. болдвати),

зимовао-замовала (инф. Зимовати), дуговао-дуговала, тамно

вао-тамновала, трговао-трговала, шуровао-шуровала, хајду

ковао-хајдуковала, гдсподовао-гдсподовала (инф. Господдвати),

држао-држала (инф. држати), бдјао се-бдјала се (инф. бдјаши се),

бежао-бежала, лежао-лежала, трчао-трчала (инф. трчати).

И од сложених, разуме се: потковао-поткавала (према

потковати), дcновао-дсновала, прокљувао-прокљувала, покупо

вао-пднуповала, пропутовао-прдпутовала, задржао-задржала,

(према задржати), побојао се-побојала се (према побојати се),

разбежао се-разбежала се (према разбежати се), належао се

належала се (према належати се), потрчао-потрчала (према

потрчати).

б. Уколико у инфинитиву ових глагола акценат није

на слогу непосредно пред наставком а, него даље према

почетку речи, њихов радни придев се по акценту не разли

кује од инфинитива, од глагола: ашиковати радни придев је

дшиковао-ашиковала, од аргатовати — аргатовао-аргатовала,

од Ддручковати — Ддручковао-Ддручковала, од напредовати —

напредовао-напредовала, од ддликовати — ддликовао-ддлико

вала, од учитељовати — учитељовао-учитељовала, од чеме

риковати — чемериковао-чемериковала.

Ако се претпостави (а та се претпоставка намеће) да

је силазни акценат на завршном слогу основе инфинитива

(којему одговара данашњи “ на непосредно претходном слогу)

добивен метатонијом, онда акценат радног придева већине

примера простих глагола двoсложних а - основа " на првом
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слогу инфинитива потврђује на почетку наведену констата

цију о изворности силазног акцента на првом слогу овога

облика. Додуше, примери тога облика простих глагола са " на

томе месту (в. 1 а и 2 а) не иду у прилог оваквом закључку.

Али будући да је у истом облику сложених тих глагола “

на префиксу, биће јасно да је и у простих првобитно морао

бити на првом слогу и да је у њих акценат радног придева

тек касније промењен по угледу на акценат инфинитива.

А што, с једне стране, у радном придеву вишесложних

глагола (тј. оних чија основа има више од два слога) a -

основа с на првом слогу инфинитива нигде немамо силазни

акценат у радном придеву, и што, с друге стране, неки од

глагола с истим бројем слогова а са краткоузлазним акцен

том инфинитива на слогу који непосредно претходи наставку

за основу (в. 2 в и За) у томе облику имају ", то говори о

знатном утицају аналогије и на промену акцента радног гла

голског придева.

На крају је, после датог прегледа акцента радног гла

голског придева, потребно изнети још једну његову, познату

иначе, врло карактеристичну особину која као да је услов

Љена Оваквим или ОНаКВИМ аКЦентом.

Глаголи од којих је акценат радног придева једнак с

акцентом инфинитива имају и исти квантитет ненаглашених

слогова. Од оних, међутим, што им је акценат овога облика

друкчији, тј. од оних што имају краткосилазни акценат на

првоме слогу, само се облик м. р. једн. дужином ненагла

шених слогова слаже с инфинитивом. У осталим облицима

радног придева (у ж. и ср. роду једн. и у сва три рода

множине) крајњи слог основе је редовно дуг. Већ напред

смо истакли да је ова особина утолико занимљивија што је

и у аористу везана за посебни краткосилазни акценат на

првом слогу односних облика (2 и 3. л. једн.). Само док је

та дужина карактеристична за ове облике аориста с означе

ним акцентом већине, а не свих глагола (в. НЈ V, н. c. стр. 262),

— у радном глаголском придеву она је доследно везана с

њим. Ово се јасно види из свих досад навођених примера.

И нема потребе да те примере, тога ради, овде понављамо.

М Стевановић
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