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О АКЦЕНАТСКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА
СРПСКИХ ГОВОРА У БАНАТСКОЈ КЛИСУРИ
(БЕЛОБРЕШКА)
На основу теренских истраживања обављених на територији Банатске (Дунавске) клисуре у Румунији, у месту Белобрешка, прикупљен је материјал
који је послужио за анализу прозодијских карактеристика говора Белобрешке. У овом раду биће тако приказане акценатске карактеристике ‒ инвентар
и дистрибуција прозодема у поменутом говору. Резултати истраживања показују да је једна од најизразитијих карактеристика овог говора староштокавски
тип акцентуације, тј. новији троакценатски систем изведен из староштокавског двоакценатског инвентара.
Кључне речи: српски говори у Румунији, Румунски Банат, прозодија, акценатски систем.

1. Увод. Село Белобрешка налази се на југозападу Румуније, у подручју Банатске клисуре, на левој обали Дунава, дванаестак километара низводно од уласка Дунава у Румунију и дванаестак километара узводно од
пристаништа Стара Молдава, у подножју планинског венца Локве. Село
административно припада општини Пожежена у Караш-Северинској жупанији (Бугарски‒Степанов, 2008: 16).
Иако нема података старијих од почетка XVIII века о оснивању села,
истоимено насеље помиње се још у другој половини XVI века (Томић, 1987:
312; Степанов 2006: 37‒40). И поред запаженог смањивања броја станов-
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Рад је урађен у оквиру пројекта Истраживање културе и историје Срба у Румунији, који се
реализује уз помоћ Центра за научна истраживања и културу Срба у Румунији при Савезу
Срба у Румунији.
2
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ника, Срби и данас у Белобрешки чине већину.3 Становници села, иначе,
називају се Белобрéчани.
Овај рад, који се бави прозодијским одликама говора Срба у Белобрешки, настао је као резултат теренских истраживања обављених у периоду од 31. маја до 3. јуна 2017. године, спроведених у још два села Банатске
клисуре: Дивичу и Старој Молдави.4
Говор Белобрешке припада групи клисурских говора, које П. Ивић сврстава у смедеревско-вршачки дијалекат (Ивић, 1999: 331), а који одликује комбинација старије акцентуације и шумадијско-војвођанске замене јата, екавске са доста
икавизама (Ивић, 1999: 328). М. Томић, међутим, све клисурске говоре, осим говора Свиничана, подводи под косовско-ресавски дијалекат,5 при чему говор Белобрешке сврстава у тзв. праве клисурске говоре, које одликује постојање само
силазних акцената (Томић, 1987: 311‒312). Акценатским приликама у говору Белобрешке бави се и једним делом рад Софије Милорадовић: И ракију пијем сас
мeдом, објављен 2007. године, где се истиче да је једна од најизразитијих особина
овога говора „староштокавски тип акцентуације, тј. новији троакценатски систем
изведен из старосрпског двоакценатског инвентара” (2007: 574).6
Имајући све горенаведено у виду, циљ овога рада јесте потпунији опис
инвентара и дистрибуције прозодема у говору села Белобрешка, при чему
ће се утврдити и однос овога говора према другим на овај начин описаним
говорима.
2. У раду ће бити презентован прозодијски материјал разврстан на основу судбине акцената у следећим позицијама:
1. Краткосилазни акценат иза неакцентоване краткоће (на отвореној
и затвореној ултими) (2.1.);
2. Краткосилазни акценат у медијалној позицији (2.2.);
3. Дугосилазни акценат иза неакцентоване краткоће (на отвореној и
затвореној ултими) (2.3.);
3
Тако је 1992. године у Белобрешки било 622 Срба, 2002. Било је 566 Срба, док подаци
показују да је 2011. године било 477 Срба (Степанов, 2014: 27). Још само у три насеља у
Румунији постоји овако висок проценат српског становништва од преко 80 посто: Дивич,
Краљевац и Радимна (Степанов 2014: 26).

Овом приликом захваљујемо информаторима из Белобрешке: Ђурђевки Несторовић (р. 1932),
Аници Гвозденовић (р. 1935), Борици Урсуловић (р. 1937), Анђи Марку (р. 1938), Ненаду
Русимовићу (р. 1938) и Бориславу Стефановићу (р. 1939), чијом смо предусретљивошћу
успели да снимимо 275 минута материјала.
4

М. Окука говоре српских насеља у Банатској клисури (на румунској страни дуж Дунава
југоисточно од Беле Цркве) сврстава, такође, у косовско-ресавске (Окука, 2008: 199).
5

За ову прилику недоступан је био рад Б. Берића о акценатским одликама Дунавске клисуре
(питати М. Радана за библиографске податке).
6
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4. Дугосилазни акценат у медијалној позицији иза краткоће (2.4.);
5. Краткосилазни акценат иза неакцентоване дужине (на отвореној и
затвореној ултими) (2.5.);
6. Краткосилазни акценат у медијалној позицији иза неакцентоване
дужине (2.6.);
7. Дугосилазни акценат иза неакцентоване дужине (на отвореној и
затвореној ултими) (2.7.);
8. Дугосилазни акценат у медијалној позицији иза неакцентоване дужине (2.8.).
Посебно ће бити разматране појаве као што су: скраћивање дугосилазних акцената у крајњем отвореном слогу (3.0, 4.0), кановачко дужење (5.0),
дужење у емфази (6.0) и акценат сложеница (7.0).
2.1. Судбина краткосилазног акцента иза неакцентоване краткоће (на
отвореној и затвореној ултими)
2.1.1. Тип сестра
Померањем краткосилазног акцента са отворене ултиме на неакцентовану краткоћу у већини примера у овом говору извршено је метатаксичко
преношење и добијен је краткосилазни акценат: вода, воду, деца, дошла,
жена, једну, могла, моја, нога, пошла, служба.
Поред наведених акценатских реализација, у истој позицији у ретким
примерима забележен је дугоузлазни акценат (могла), о чему ће се шире
говорити у т. 5.0.
2.1.2. Тип човек
Померањем краткосилазног акцента са последњег затвореног слога на
претходну неакцентовану краткоћу, најчешће је добијен краткосилазни акценат. Метатаксичко преношење забележено је у примерима: данас, живот,
јастук, један, јесам, отац, памук, унук, фруштук, човек. Као и у примерима
са отвореном ултимом, у овој позицији дужење кратких акцентованих вокала јавља се врло ратко: јастук, код момка, фруштук (шире о овој појави в.
у т. 5.0).7
2.2. Краткосилазни акценат у медијалној позицији
2.2.1. Тип мотика
Краткосилазни акценат у медијалној позицији иза неакцентоване
краткоће у говору Белобрешке се веома добро чува, што је, уосталом, јед7
Клисурски говори, у погледу чињенице да се у њима новоштокавско акценатско преношење
своди на уклањање окситонезе ̏ уклапају се у слику косовско-ресавских, пожеравачковршачких и зетско-сјеничких, а у случају говора Галипољских Срба, може се тврдити и да је
појава старија од њиховог пресељења у Тракију (Ивић, 1957: 27). В. и т. 2.5.1.
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на од карактеристика говора са старијом штокавском акцентуацијом. Као
илустрацију наводимо део забележене грађе:
аљина, босиљак, главица, граница, детета, детету, децама, јастуком, кицеље, колена, корито, корита, кудеља, лепиња, марама, мараме, недеља, ногама, обућа, папуче, пелене, погача, прслуци, родбина, сандале, секира, Славомир, сланина, Србији, столица, стопало, судије, телета, унуке, учитељ,
ципеле, чарапе;
говори, дочекам, женили, женио, замислиш, закачи, закачиш, замочу,
зимујем,имали, испало, крстили, насмеје, настави, набоду, носиле, носили,
остане, познају, полази, потроши,почисти, прескочи, претекне, прихвату,
родили, остала, остале, остане, отишо, сналазу, удари, увате, угреју, уква�
се; дозвољено, затворени, направљен, отворено; догодине, овамо;
вуненог, говеђе, гуменим, дебеле, дебелу, дугачко, црвене, шарене;
овамо; његово;
четири.

Без обзира на то што се / ̏ / добро чува у медијалној позицији иза краткоће, у грађи је забележен и одређен број примера са метатаксичким преношењем: водица, завијеш, иглама, кошуље, недеља, опанак, памука, послове,
огрлица, свекрва, учитељ; дарујем, повијеш; дугачак; јагњеће, пртене.

2.3. Судбина дугосилазног акцента иза неакцентоване краткоће (на
отвореној и затвореној ултими)
Познато је да је у говорима са старијом штокавском акцентуацијом /ᵔ/
акценат врло стабилан у свим позицијама. Будући да на фреквенцију његовог померања или скраћивања утиче структура финалног слога, грађа ће
бити изнета најпре за отворен, а затим и за затворен слог.
2.3.1. Тип боли
Дугосилазни акценат иза неакцентоване краткоће у финалном слогу
показује приличну стабилност, о чему сведоче примери: зато, који, ове, оне,
тако; гори, губи, зове, крсти, плете, проври, седи, стоји, чита.
Примери померања дугосилазног акцента с отворене ултиме, а иза
кратке		
пенултиме, нису забележени на терену.8

2.3.2. Тип астал
Иако се у затвореном финалном слогу очекује већа стабилност /ᵔ/ акцента, ипак се пронашао и понеки пример са метатаксичким преношењем
(олтар, зовем).

април, братић, бундаш, грудњак, жипон, капут, колач, колир, костим, олтар, патент, пешкир, пуркет, рукав, сељак, сокак, тањир, тефтин, шешир,
штриков; немој; напред, ноћас, озгор; овај; 9
8 Иза неакцентоване краткоће дугосилазни акценат се у последњем отвореном слогу добро
чува и у говору источне Шумадије (Бошњаковић, 2008: 58‒59).
9

П. Ивић констатује да силазни акценти изван првог слога, у принципу, задржавају старо
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2.4. Дугосилазни акценат у медијалној позицији иза краткоће
2.4.1. Тип девојка
Дугосилазни акценат у медијалној позицији иза неакцентоване краткоће је веома стабилан у овим говорима, о чему сведоче и бројни примери:
девојке, Ђурђевка, Јованка, колевка, обојце, обојци, Огњанка, опанке, перинџу,
ремење;
заврши, завршен, изгледа, испира, навлачиш, облачи, обрађена, обувам, оку�
паш, повезан, повежеш, повежем, послужи, развежу, саграђена, увеже, ура�
ди, урадиш;
вештачка, делинске, покојна, персијанске, румунско.10

2.5. Судбина краткосилазног акцента иза неакцентоване дужине (на
отвореној и затвореној ултими)
2.5.1. Тип дете
Померањем краткосилазног акцента са отворене ултиме на неакцентовану дужину добија се дугоузлазни акценат, што потврђују примери: пета,
платна, попа, скуте, феле, шаре.11
Међутим,у великом броју примера, под утицајем румунског језика јавља се и промена дугоузлазног у дугосилазни акценат, што спада у одлику
која је обична и честа у говорима који су изложени румунском језику (Ивић
1990: 191–192). Наводимо примере у реченичном контексту: Кад сам била
млада. Ишла је по трави. То се тако звало. Сас више боја. Назад су леђа.
То је било скупо. Мараме су биле штрикане. Код нас зима буде дугачка. То
се зове торба. Нисам носила ништа. Шарено платно. Дарујемо бебу. Тако
је било. Лоше време. Дете има још једно име. Ово су венци. После подне.
Место дугоузлазног акцента може се често чути и дугосилазни акценат
(никад обрнуто) и у говору Галипољских Срба. Овај изговор није уопштен
ни код једног говорног представника, те је промена скорашња. Ова појава
позната је из приличног броја наших говора, па тако и „ерском” у југоисточном Банату (Ивић, 1957: 32). Тамо дугосилазни акценат долази наместо створеног дугоузлазног и употребљава се свуда паралелно с њим (Ивић,
1957: 33). Узроци промене леже у чињеници да се јавља око румунске границе, „обично у селима где има становништва румунског порекла, и проместо и у говору Галипољских Срба (јунак, грнчар, пасуј) (Ивић, 1957: 26). Сличан закључак
доноси и Ж. Бошњаковић у вези са говором источне Шумадије (Бошњаковић, 2008: 65).
10
У говору Галипољских Срба Ивић бележи сличне примере (Ивић 1957: 26). На стабилност
дугосилазног акцента у медијалној позицији иза неакцентоване краткоће указано је и у вези
са говорима источне Шумадије (Бошњаковић, 2008: 79‒82).

Уп. са примерима наведеним у говору Галипољских Срба, који сведоче о повлачењу
кратких силазних акцената са ултиме, које вреди и за отворен и за затворен слог на претходно
дуги неакцентовани слог (Ивић 1957: 27).
11
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дире напоредо са низом румунских особина у синтакси” (Ивић, 1957: 33).
„Очигледно је на разликовање силазних и узлазних акцената разорно деловала фонетика румунског језика који познаје само једну интонацију” (Ивић,
1957: 33). Узрок ово појаве лежи, као и у случају говора Галипољских Срба,
у тесној симбиози са несловенским живљем „који не зна за разлику између
силазне и узлазне интонације” (Ивић, 1957: 33).
Појаву запажа и С. Милорадовић, наводећи да се ради о аналитизацији
прозодијског система, на шта је утицало непосредно румунско окружење
(Милорадовић, 2007: 575).
2.5.2. Тип народ
Померањем краткосилазног акцента са затворене ултиме на неакцентовану дужну добијен је дугоузлазни акценат, што потврђују примери: за�
твор, народ, ражањ, ручак.
Старо место акцента посведочено је у мањем броју примера: повој,
разбој.
2.6. Краткосилазни акценат у медијалној позицији иза неакцентоване
дужине
2.6.1. Тип питали
Краткосилазни акценат иза неакцентоване дужине у већини примера
се чува у медијалној позицији:
дужности, заветрина, крзница, Мачевић, менђуше, могућности, пензије, по�
ноћи, породица, презиме, рукавима, стварчицу, трегере, чаршави, шепица,
везене, давали, давао, живео, захтевало, записали, записало, казали, казала,
казало, купили, купају, купали, поносиш, позивају, прскају, радио, радило, реновирали, спремали, удавали, уступила;тридесет;посебно, посебне.

Број примера са пренесеним акцентом је знатно мањи: из болнице, крзница. 12
2.7. Судбина дугосилазног акцента иза неакцентоване дужине (на отвореној и затвореној ултими)
2.7.1. Тип вуче
Иако је процес померања дугосилазног акцента на отвореној ултими
иза дуге пенултиме захватио ове говоре (сече, одсечу, одсече, преде, порасте), ипак доминирају примери са старијим стањем:
вуче, личи, мрзи, обуче, преде, испреду, одсечу, сече; баште (ген. мн.), среде
(ген. јд.); оваца (ген. мн.), код попе (ген. мн.), прстију (ген. мн.), од ствари
(ген. мн.); довде.
Преношење краткосилазног акцента са ултиме забележено је у примерима: одело, фазана;
крстимо, седимо; грудњаце, јагањаца, колира, котарче, крштења, новорођенче, панталоне,
Србијанце, фланела, шешире, Шумадинце.
12
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2.7.2. Тип вучеш
У затвореном слогу иза дуге пенултиме чешћи су примери са непренесеним акцентом: живиш, обучеш.
2.8. Дугосилазни акценат у медијалној позицији иза неакцентоване дужине
2.8.1. Тип вршемо
Дугосилазни акценат у медијалној позицији иза неакцентоване дужине забележен је у примерима: журите, стидимо; јављање, наручјe.
3.0. Скраћивање дугосилазних акцената
У говору Белобречана запажена су и скраћивања дугосилазних акцената у краткосилазни која се врше у отвореном крајњем слогу којем претходи
предакценатска дужина (у 3. л. презента и генитиву множине): мрзи, одсēчy,
прēдe; из бāштe (ген. мн.), од пōпe (ген. мн.) и сл.13
4.0. Експираторни акценат
У појединим примерима у којима је такође уочено скраћивањe акцената, може се претпоставити постојање експираторног акцента: дође, кажем,
се крсти, се купа, се пита, спрема се; глас, дан, марву, пут.
Овај закључак, изведен на основу слушне перцепције, представља посебно питање које захтева детаљну акустичку проверу.14
5.0. Кановачко дужење
Поред примера наведених у т. 2.1.1. и 2.1.2 (мóгла; јáстук, мóмка,
фруштук), налазимо и следеће случајеве у којима се јавља дугоузлазни акценат при повлачењу краткосилазног акцента са крајњег слога на претходно
кратак слог: венчо, врпца, сас врпцом, кожу,15 перо, шустер.
Занимљив је, свакако, и пример вóде (Се стави једна чаша вóде), иако
исти информатор више пута изговара вȍда, те се, као и у примеру који следи
у т. 6.0. може помишљати о емфази, будући да је реч о обичају крштења.
13

Исту појаву региструје и П. Ивић у говору Галипољских Срба (1957: 33‒34).

Слична запажања у вези са експираторним акцентом у говору Белобрешке износи и С.
Милорадовић (2007: 575). Експираторни акценат бележи и Ж. Бошњаковић у говору источне
Шумадије, често као резултат скраћивања дугих акцената (2008:100‒101).
14

Уп. са примером кóжув, који у говору Белобрешке бележи С. Милорадовић, уз констатацију
да нема репрезентативних примера тзв. кановачког акцента: сéстра, јéзик, односно: пóшла,
дóшла. (Милорадовић, 2007: 574).
15
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Описујући појаву кановачког дужења, П. Ивић показује да на тлу
смедеревско-вршачког дијалекта (ако се изузме исељенички говор Галипољских Срба) постоје два кановачка ареала: шумадијски и банатски. Тако
„на банатској страни у југозападним говорима (Ковин и околина), а такође
и на крајњем југоистоку (Банатска клисура, уз коју иде и Калуђерова на
југословенској страни границе) изговара се вȍда, а у средини, дуж вертикале Вршац ‒ Бела Црква, господари кановачки акценат (вóда). (Ивић, 1999:
341).
Шира истраживања кановачке акцентуације у клисурским говорима
можда би могла да дају одговор на питање о настанку двају кановачких ареала: шумадијског и банатског, које поставља П. Ивић (1999: 341), или бар да
укажу на то у којој мери је кановачка акцентуација захватила ове говоре и на
тај начин променила донекле слику простирања овог ареала.16
6.0. Емфатична промена квантитета у говору Белобрешке обухвата
случајеве измене квантитета, али не и места акцената:17
Има ли цркве у селу? Има црква.
Можете ли да нам кажете нешто о томе? Па могу.
Да ли скидају бебу голу скроз?
Јéсте, да, и је стављају у вóду.
Иде се код кума, се пита за име. Кум нам каже име.

7.0. Акценат сложеница
Неке сложенице у говору Белобрешке могу имати два акцента:
најлепшу, најрођеније, најстарију новорођенче, параунуку, параунучад,
свакојак, свакојаке.18

8.0. Закључне напомене
Акценатске карактеристике говора Срба у селу Белобрешка у Банатској клисури у Румунији указују на велику сличност овог говора са говориСвакако треба имати на уму да је појава кановачког дужења, међутим, много чешћа у
Румунском Банату (Бошњаковић‒Вареника, 2008). Дужење акцената се јавља и у другим
српским пресељеничким говорима: у Мађарској, у Дески (Ракић, 1998: 23–24) и Батањи
(Ракић, 1997: 90), у којима су кратки узлазни акценти у доста случајева прешли у полудуги
узлазни акценат.
16

17

Слични примери забележени су у говорима источне Шумадије (Бошњаковић, 2008: 95‒96).

Миле Томић наводи такође примере сложеница у говору Радимаца са два акцентована
слога: мотȍрбицикли, отвȍреножyт, отвȍренозeлен (Томић, 1987: 323).
18
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ма у југоисточном крају Баната око Вршца и Беле Цркве, у којима се развио
„један нарочит говор, релативно архаичан, али са многим знацима мешавине, и то скорашње, непревреле мешавине” (Ивић, 1949‒1950).
Одлике тога говора, дакле, јесу: углавном ресавска акцентуација, уз
многе особености и одступања, као и претежно војвођанска замена јата, која
овом приликом није била предмет нашег разматрања.
У говору Белобрешке тако је уочено старо место силазних акцената,
при чему се кратки силазни акценти повлаче са ултиме: вода, жена, дошла;
данас, живот, јастук.
Нарочиту стабилност показује дугосилазни акценат у финалном отвореном и затвореном слогу, као у примерима: гори, губи, зове; колач, тањир,
шешир.
Примери као: одсечу, преде, сече, сведоче, међутим, о процесу померања дугосилазног акцента на претходну дужину, при чему, ипак, претежу
примери са старијим стањем (вуче, личи, мрзи).
Процес скраћивања дугосилазних акцената иза дугог слога захватио
је и ове говоре (мрзи, одсēчy; из бāштe), као и говор Галипољских Срба, а
опсежнија истраживања могла би да покажу у којој мери је овај процес узео
маха у испитаном говору.
Особеност говора Белобрешке јесте и појава кановачког дужења
(јáстук, мóмка, фруштук; мóгла), што овај говор, упркос ранијим запажањима, повезује, а не раздваја, са говорима око Вршца и Беле Цркве.
Одлика говора Белобрешке, као, уосталом, и других говора у несловенском окружењу, јесте појава силазних наместо узлазних акцената (дете,
платно, торба), што је само једна од одлика која указује на започет процес
аналитизације у овим говорима.
Даља истраживања говора Белобрешке (говора Банатске клисуре) морају бити усмерена и на испитивање постојања експираторног акцента, као
још једног од показатеља аналитичких појава које су захватиле клисурске
говоре у целини.
Анализа прозодијских одлика говора Белобрешке показала је, с једне
стране, да овај говор поседује типичне одлике косовско-ресавске акцентуације, а с друге, да су истовремено у њему започети процеси разградње овог
система, чему, свакако, доприноси специфична ситуација у којој се говор
Белобрешке налази као српски говор у несловенском окружењу.
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Aleksandra R. Lončar Raičević
Irena R. Cvetković Teofilović

ABOUT THE ACCENTUAL CHARACTERISTICS
OF THE VARIETY OF SERBIAN USED
IN THE DANUBE GORGE (BELOBREŠKA)
Summary
Based on the field research carried out on the territory of the Danube Gorge in
Romania, in the village of Belobreška, we have collected the material which was
used in the analysis of the prosodic characteristics of the given variety. The paper
presents the accentual system, including the inventory and the distribution of
the prosodemes. One of the most prominent features of this variety is the OldShtokavian type of accentuation, i.e. the new system of three accents derived from
the Old-Shtokavian inventory with two accents.
Key words: Serbian speeches in Romania, Serbian Banat, prosody, accentual system.

169

