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ИЗ АКЦЕНАТСКЕ ПРОБЛЕМАТИКЕ СРПСКИХ
КЛИСУРСКИХ ГОВОРА У РУМУНИЈИ
После теренских испитивања говора у Банатској Клисури на корпусу
сакупљеном из села Белобрешка, Дивич и Стара Молдава, представља се
акценатски систем клисурских говора. Ради се о једном косовско-ресавком
говору са доста иновација, насталих услед свакодневног и непосредног
контакта са несловенским, румунским језиком. Непреврела акценатска
ситуација са разарањем тонских контраста и почетак успостављања могућег
експираторног акцентa у свим позицијма наводе на закључак да се ради о
говорима чију комплетну анализу треба што пре урадити.
Кључне речи: српски говори у Румунији, Банатска клисура, Дивич, Белобрешка, Стара Молдава, прозодија, косовско-ресавки дијалекат.

1.0. У овом раду биће речи о прозодијским одликама говора Банатскe
клисурe, а настао је као резултат теренских истраживања обављених првих
дана јуна 2017. године у Белобрешки (Б), Старој Молдави (СМ) и Дивичу
(Д)3. Осталим фонетским особинама ових говора биће посвећен посебан
рад.
1.1. Простор познат под именом Банатска клисура4 заузима југозападни део Румуније и обухвата јужно подножје планине Локве, Крак Алмаша и
Сретиње према Дунаву. Код Срба који тамо живе овај назив проширио се на
цео простор између река Нере и Дунава до Ђердапа. Од давнашњих тридесетак српских насеља, од ушћа Нере до ушћа Черне у Дунав, данас је остало
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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

3
Ради се о суседним селима и на основу сакупљене грађе не налазим битне разлике између
њихових говора па ћу их посматрати заједно, тј. као да се ради о истом говору.
4
А. Станојевић, Монографија Банатске клисуре, Петровград, 1938 (7-33); М. С. Филиповић
(ур), Банатске Хере, Посебно издање војвођанског музеја, Нови Сад. 1958 (13-19, 51-52,
370-371) и текст Н. Царић, Институт за географију Нови Сад у Енциклопедији Југославије,
Југословенски лексикографски завод, Загреб, 1980.
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само половина (15, а по неким изворима 13). С леве стране Дунава налазе
се насеља Базјаш, Дивич5, Белобрешка6, Српска Пожежена, Стара Молдава7,
Радимна, Маћевић, Љупкова и Свиница. Не зна се тачно када је почело досељавање Срба у ове просторе, али постоје подаци да се то десило још у 15.
веку, док је два века касније Аустрија извршила нову колонизацију српског
становништва. Од 1920. године, мировним уговором у Трианону, Банатска
клисура припала је Румунији. Данас се, очекивано, број Срба у клисурским
селима знатно смањио. Депопулација српског становништва почела је нарочито после 1948. године услед познатих политичких збивања. Називи, готово, свих насеља, српског су порекла, што је доказ да су Срби овде најстарији етнички слој. Непосредна веза са Србијом преко Дунава и чињеница
да је Клисура била у саставу Војне границе, разлози су за дуго одржање
Срба у великом броју на овом тлу. Дивић (рум. Divici), по попису из 2002.
године, од укупног броја становника (382), има 344, односно, 90,05% српске
националности. Стара Молдава (рум. Moldova Veche), од 9510 нотираних
становника, броји 1411 Срба, тј. 14,8%, а Белобрешка (рум. Belobreşca) од
656 становника има 5656 српске националности што износи 86,10%. Сва
три места припадају општини Пожежена и округу Караш–Северин.
2.0. Податке о овим и околним говорима налазимо у двема монографијама Милета Томића, вишег научног сарадника Института за лингвистику у Букурешту. Године 1984. у Српском дијалектолошком зборнику бр.
XXX штампана је његова монографија Говор Свиничана (7-265), а три године касније, на истом мeсту [СДЗб XXXIII] и Говор Радимаца (303-474). О
дијалекатској припадности говора чију акцентуацију анализирам, П. Ивић
каже следеће: (...) говори смедервско-вршачког дијалекта, који се простиру до румунске границе, па и преко ње у Банатској Клисури, која у целини
спада овамо (П. Ивић, 2009: 102). Одмах у следећем одељку Ивић [П. Ивић,
2009: 102-103] предлаже да се у смедеревско-вршачке уброје они говори
који имају следеће карактеристике: 1. икавизме: (а) у ДЛсг. именица на -а
(жени по води), (б) у компаративима типа старији; (в) у одричном презенту нисам, ниси, нисмо, нисте, нису; у, бар факултативно, карактеристичним
облицима заменичко-придевске промене (с овим , мали(х) мојима); 2. наставак –ом у ДЛсг заменичко-придевске промене ж. р. (овом жени) и 3. каПодатке које доносим пронашла сам на интенет страници https://bs.wikipedia.org/wiki/Divic
(23.3. 2018)
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Податке које доносим пронашла сам на интенет страници https://sr.wikipedia.org/wiki/
Белобрешка (23.3. 2018)
6

Податке које доносим пронашла сам на интенет страници https://sr.wikipedia.org/wiki/
Стара_Молдава (23.3. 2018)
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новачки акценат. После прегледа сакупљене грађе и прихватајући Ивићеву
констатацију да се ради о два ареала кановачког акцента и његову тврдњу
да се на банатској страни у југозападнијим говорима (Ковин и околина), а
такође и на крајњем југоистоку (Банатска клисура....) изговара vo1da, а у
средини дуж вертикале Вршац – Бела Црква, господари кановачки акценат
(vo4da) [П. Ивић, 2009: 122], не би се могло тврдити да су ови говори смедеревско–вршачког типа. За акценат Свинице М. Томић експлицитно каже
следеће: У говору Свиничана акценат је динамичан и експираторан. Нема
разлике у квантитету и квалитету акцента и он, углавном, стоји при крају
речи [Томић, 1984: 15]. Kада говори о акценту Радимње (клисурског села у
непосреднoј близини села чији акценат анализирамо), М. Томић истиче да
је ГР (Говор Радимаца) сачувао само два акцента, краткосилазни и дугосилазни (...) и ова специфичност састоји се у појави тенденције замене краткосилазног акцента румунским динамичним и експираторним акцентом
(...) [Томић, 1987: 320]. Рад Софије Милорадовић И ракију пијем сас мeдом,
објављен 2000. године, такође, бави се, једним својим делом, акцентом говора Белобрешке [Милорадовић, 2007]. Иако је тамо забележен (само!) један
пример са кановачким акцентом, С. Милорадовић, даље, каже следеће: Са
реализацијом кановачког дугоузлазног акцента (преношење краткосилазног
акцента са ултиме на кратку пенултиму) срећемо у примеру кожув, који
треба прихватити са резервом због могућег емфатичког предзнака, будући
да је реч о обичајном маскирању. Нису, пак, забележени репрезентативни примери тзв. кановачког акцента – сe4стра, јe4зик, као ни примери типа
пo4шла, дo4шла [Милорадовић, 2007: 574]. Дакле, ни овде нема експлицитних
помена о кановачком акценту, тј. о преношењу краткосилазног акцента са
ултиме на кратку пенултиму у виду дугоузлазног акцента. Ни најобимнија
студија код нас о смедервско-вршачким говорима у источној Шумадији, Ж.
Бошњаковића [Бошњаковић, 2008, 2012] не утврђује прецизно границе смедеревско-вршачког дијалекта, односно не посматра (спорне) исељеничке
говоре у Румунији. На стр. 371 СДЗб LIX, у закључном тексту под насловом
Однос С-В и К-Р на примеру наше грађе, Бошњковић напомиње следеће:
Иако би се, на основу до сада изнесених констатација, могло закључити да
је С-В северна периферијска зона К-Р дијалекта (...), ипак би требало испитати и говоре околине Пожаревца и јужног Баната па потом одредити
његово место међу српским дијалектима [Бошњаковић, 2012: 371].
3. 0. Инвентар
Клисурски говори одликују се староштокавском акцентуацијом. Инвентар прозодема подразумева троакценатски систем / 1 2 4 / са сачуваном
предакценатском дужином и радикално скраћеним квантитетом иза акцента.
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4. 0. Дистрибуција акцената је следећа: 1. краткосилазни се среће на
првом и унутрашњем слогу (da1ska, ku1pus, kod Molda1ve), а у мало примера
и на затвореној ултими (de5te1, kaza1n, kosa1~), 2. дугосилазни акценат налази
се на свим слоговима у речи (ka2rte, izle2~im, tako2, Temi{va2r), 3. дугоузлазни се може наћи само на пенултими, а настаје преношењем краткосилазног са ултиме на дугу пенултиму (kqe4{ta, leti4rak).
4. 1. Краткосилазни акценат
Оптимална позиција краткосилазног акцента је на иницијалном и медијалном слогу у речи, а факултативно среће се и на ултими.
4. 1. 1. Финална позиција краткосилазног акцента иза неакцентоване
краткоће
Иза неакцентоване краткоће, само у затвореној ултими, има неколико
разнородних примера за појаву старог кратког акцента који се јавља:
а) као остатак старе ситуацијe: bel~u1k (=беочук), brati1}, kaza1n;
б) код прилошких сложених речи: odozgo1r, po~i1m;
в) при бржем изговору десетичних бројева од 11 до 90: osamde1s i dve,
pesde1s i o1sam;
г) у заменичко-придевској парадигми у мушком роду: wego1v, goto1v;
д) после скраћења: kosa1~ (< kosa2~), odozgo1r(< odozgo2r) и
ђ) код позајмљеница: medikame1nt, parada1js, tutu1n, fundame1nt,
cime1nt.
Ипак се, уз ове ретке изузетке, кратки акценат најчешће помера са ултиме на кратку пенултиму.
Тип SESTRA!
`ivo1ta, ko1wa, kod mo1mka, mrtva1ca, o1ra, za o1ca, po1slu; ve~e1ra,
vo1da, da1ska, du`i1na, `e1qa, `e1ne (Нпл), `e1ni, `ivi1na, zmi1ja, na ka1fu,
ma1gla, ma{i1nu, se1stru, slu1`bu, sna1ja, cve1kla; de1ca, u dr1va, du1gme,
se1lo, si1r~’e, sta1klo, ~e1lo; o1na, o1ni, te1bi, me1ne,we1ga, we1mu, mo1ja, mo1je,
tvo1ju; ni1je; bi1la, bi1lo, izi1{la, i1{la, i1{li, zna1li, pomo1gla, po1{la,
re1kla, u1{li; zele1no, pokrive1no; dale1ko, do1bro, ju1~e, koli1ko; je1no, je1nu.
Само у примеру ko mo1ja de4ca нотиран је тзв. кановачки акценат (дугоузлазни настао преношењем кратког акцента на претходни кратки слог).
У питању је била нарација, и после спорног примера, следи набрајање, тако
да се не би могло рећи поуздано да је у питању кановачки акценат, већ само
продужени изговор кратког. Дакле, на основу само овог једног примера, не
може се ни у ком случају говорити о појави кановачког акцента у посматраним говорима.
Тип JEZI!K
a1vgust, ba1rjak,bu1breg, vr1tlog, gospo1din, Di1vi~’, i1zvor, ja1stuk,
je1kser, je1~am, jo1rgan, ka1i{, ka1jmak, kara1nfil, kom{i1luk, ko1nac,
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Kri1stos, ku1pus, ku1rjak, lo1vac, lo1nac, me1dved, mi1ler, mo1mak, mr1tvac,
o1vas, o1tac, para1stos, pe1kmez, po1tok, ro1vac, ta1van, to1~ak, su1prug,
u1nuk, U1skrs, ~’a1r{av, {e1~’’r; ni1sam; {ezde1set, da1nas.
Грађа показује, како се и очекивало, када се краткосилазни акценат
преноси са ултиме на кратку пенултиму, увек се то чини метатаксички, без
обзира на то да ли је слог са којег се преноси отворен или затворен.
4. 1. 2. Медијална позиција краткосилазног акцента иза неакцентоване краткоће
Највише примера у грађи има са сачуваним краткосилазним акцентом
у унутрашњем слогу иза кратког слога.
LOPA!TA
na basa1mce, baski1je, Belobre1{ka, berbe1rin, be{i1ka, ima1o bibe1ra,
blizna1ci, Bori1voj, Bori1slavu, bosi1qak, bubre1zi, ven~’ani1ca, ven}ani1ca,
ve~’e1ra, viqu1{kom, vodeni1~ar, vodeni1ca, gove1|ina, na gradi1nu, grebu1qa,
guse1nica, z dete1tom, z deca1ma, iz Divi1~’a, du{e1kom, |ige1rica, `ara1vica,
za `eni1dbu, `era1vica, zaklo1pac, za jekse1re, jefti1ka, jorga1ni, jorga1nom,
ka{i1kom, kece1qa, Klisu1ra, kobasi1ce, kobi1la, koli1ba, kom{i1je, kom{i1nica,
kopri1va, ko{u1qe, ko{ti1ca, krma1~u, krpa1re, od kude1qe, kumu{i1na,
ladovi1na, liva1da, lisi1ca, lopa1ta, qu{ti1ke, maga1re, maga1rac, magari1ca,
mara1mu, u Molda1vi, moti1ka, nede1qa, po Nema1~’ki, ora1se, osovi1na, papri1ka,
o pekme1zu, pija1nica, pija1ca, pile1tina, plani1ne, poklo1pac, posa1o, poti1jak,
piti1je, potko1vica, prepe1lica, raki1ju, rodi1teqi, u subo1tu, tr~’eni1ca,
seki1ra, smoki1wa, steni1ce, stoli1cu, subo1ta, teste1ra, to~’ko1vi, tulu1ska,
}erami1da, dva2 }ove1ka, unu1ka, unu1~’e, Uskr1sa, u~’i1teq, cedi1lo, cepa1nica,
cipe1la, ~’ak{i1re, ~’ara1pe, ~’eni1je, ~’eremi1da, ~’ili1me, ~’ini1je, ~’o{ko1vi,
x’ige1rica, {ara1ge, bre {e}e1ra, {urwa1ja; zagr1tati; izve1`bam, nalo1`im,
osta1nem, pola1zim, pomo1gnem, poso1lim, prese1tim, prise1tim, usta1nem;
do~’e1ka{, zako1qe{, poto1pi{, ra{~’i1sti{; govo1ri, dola1zi, izvi1re,
name1sti, oja1gwi, oko1zi, osta1ne, otvo1ri, otki1ne, preme1{ti{, propa1da,
putu1je, pogi1no, pokazu1je, prebi1lo, uda1ra, da uzja1{i, umi1re, o~’i1sti;
obra|u1jemo, opra1vimo, fru{tu1kujemo; zami1slite; ven~’a1du, ve~e1raju,
dola1zu, zatvo1ru, ima1ju, ispra1tu, napra1vu, o`e1ne, ope1redu, opko1lu, pe~’e1du,
podi1`u, ~’iita1ju ; vole1o, zatvori1o, ima1o, krsti1o, oba1vio, oti1{o, ubi1o;
zatvori1la, ima1la, nau~i1la, opkoli1la, osta1la, sede1la; uva1tilo; govori1li,
dola1zili, `eni1li, ise1kli, nosi1li, oti1{li, oce1kli, poji1li, pose1jali,
preseli1li, pu{ti1li; aperi1san, kukuru1`we, neku1vano, osta1lo, osta1le,
otvo1reno, poki1so, po~’i1i{}eno, raspu1{}eno; krupni1je, sitni1je, stari1ji;
pone1{to; wego1vo, wego1vu; ~’eti1ri.
Ако се акценат пренесе на претходну краткоћу, то чини увек метатаксички (као краткосилазни). Примери то и потврђују: ba1rjace, bogoslo1viju,
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na bici1klu, brka1jliju, vaspita1~ica, ve1~era, vla1diku, gospo1dina,
za1bavi{te, jare1bica, pro1fesori, stra1nice; mu1{mule, paro1kiju,
pro1le}e, pro1fesor, re{e1to, u~ite1qica, u ~’e1neju, ~’i1tuqe; do1ru~kuje,
i1maju, i1mala, izgu1bila, optere1}ujem, u1zmite, u{ko1piti; sta1kleno
4. 2. Дугосилазни акценат
Дугосилазни акценат има слободну дистрибуцију. Посматраћемо како
се понаша ван првог слога8.
4.2.1. Финална позиција дугосилазног акцента иза неакцентоване
краткоће
Тип SESTRE@ (Гсг)
poso2; boli2, gori2, doda2, dr`i2, zove2, ide2, krsti2, o{tri2, pe~’e2,
postoji2, preda2, sedi2, stoji2, ~’ita2; ova2, ove2, ovo2, one2, onu2 so1bu, ono2, od
ovi2, oni2, kakvu2 re2~’, odozgo2, tako2 ;
Поред сачуваног дугосилазног акцента на отвореној ултими, има мало
примера и за пренесени у лику краткосилазног9, наравно, увек без послеакценатске дужине (bez bri1ge, o de1ce, do se1stre, od sna1je, tvo1je, do1xe, i1de,
i1du, razne1su).
Тип JUNA@K
apri2l, beto2n, bresti2}, vrsna2k, vr{a2j, goru2n, duba2~, duva2n,
`anda2r, `ara2~, ingi2r (=коњ за приплод), kalenda2r, komi2n, krava2r,
krompi2r, Lukija2n, ov~a2r, kiseqa2k, koza2r, komi2n, komlo2v, kompo2t,
kopa2~, mladi2}, ov~’a2r, pasu2q, patlix’a2n, petli2}, plafo2n, plova2n,
proble2m, Radma2n, Rumu2n, salici2n, Severi2n, sviwa2r, slavu2j, sredwa2k,
tawi2r, telefo2n, u Temi{va2r, tiga2w, ula2r, fakulte2t, {ofe2r,
{pana2t, {pana2}; sedi2m, ~’ita2m, ima2{; nemo2j; pudqi2v; ova2j, ona2j;
napre2d; jedana2js, petna2js, ~etrna2js; jedare2d.
Дугосилазни се, како се и очекивало, боље чува на затвореној ултими, а знатно ређе преноси се као кратки (a1stal, bo1kal, i1dem, done1sem,
odne1sem, razne1su, u1|em, {ezde1set).
4. 2. 2. Медијална позиција дугосилазног акцента иза неакцентоване
краткоће

8
Дугосилазни акценат се и овде добро чува иза кратке пенултиме и на то пре свега на
ултими (и отвореној и затвореној), као у свим староштокавским говорима [Ивић 1957: 26;
Бошњаковић 61-64, 68-71; Драгин 2015: 56-64]

У овој позицији дугосилазни је стабилнији и у говорима источне Шумадије [Бошњаковић,
2008: 58‒59].
9
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Тип DEVO@JKA
An|e2lka, bosa2nke, gimna2ziju, go2jze, devo2jka, zamesi, isto2rija,
karama2nke, koko2{ka, kole2vka, kole2~’ke, leka2rkom, napolita2nke,
u nove2mber, okto2bar, u Pala2nku, pe~u2rka, piri2nx’a, pomera2nxa, u
proda2vnicu, propove2dam, prste2we, u Rumu2niju, septe2mbar (septe2mber),
iz fami2lije; dr`a2vni, kom{i2nska, kude2qni, nara2wene, poko2jni,
rumu2nski, soli2dna; zagr2ne{, zame2sim, izle2~im, izli2va, iska2`edu,
Jugosla2viju, nare2di, oka2di, poslu2`u, uri2~e, mawau2~e, odba2cimo,
povu2ko, pozna2jem, poka2`em, prebi2vamo, prepove2da, probu2di{, proce2di,
razmi2{qam, relaksi2ram, spome2nedu, suse2kne{, celi2va{, uga2si, uje2da,
upa2li, ~’ esti2tu; doma2}e, jese2we, norma2lno, svakoja2ko, specija2lno;
deve2ti, petna2jstoga, ~’ etvr2ti.
Стабилност дугосилазног акцента на медијалном слогу иза неакцентоване краткоће не доводи у питање појава његовог скраћивања (у краткосилазни акценат). Таквих примера је много мање од оних који потврђују
појаву дугосилазног акцента у датом положају: koko1{kama, koko1{ke; ne
di1ramo, 10 ne ma1nemo, ne ra1|a, ne sr1dim, izgle1da{, zape1vadu (= наричу), zapove1da, oba1rimo, obja1snidu, ponedo1nik, posle1dwi, poslu1`i{,
upotrebqa1vamo, upotre1bu (3. пл. през.); ova1mo; ~etrdese1ti da1n.
Нашло се и два примера који потврђују да се стари дуги акценат пренео као кратак на претходни слог (po1kojniku (< poko2jniku), dr1`idu (<
dr`i2du).
4.2.3. Финална позиција краткосилазног акцента иза неакцентоване
дужине
На последњем отвореном или затвореном слогу иза неакцентоване дужине краткосилазни се чува само у три примера (de5te1, na5ro1d, ra5zbo1j).
Тип DE%TE!
Ређи је случај да се кратки са отворене ултиме пренесе на дугу пенултиму као дугоузлазни (а), а нешто чешћи да се он скраћује (б):
а) ba4ka, ba4{tu, ve4dro, vi4no, vinogra4di, vr64ba, vre4me, gle4to, ja4je,
kqe4{te, na kola4~’e, koma4di, krava4ri, ku4qa, kri4lo, leti4rak, leka4ri,
lo4jtre, mle4ko, mre4zga, prema Ne4ri, pla4ta, pro4ja, ru4da, Rumu4ni, na
stoma4ku, dve2 }e4rke, }va4rci, u Temi{va4ru, }u4vo, ci4gla; pora4sla; sam
bi1la te4{ka;
б) mo1ja vi1la, vla1kno, vre1me, gwe1zdo, gu1mno, me1sec da1na, de1te, |a1ci,
ja1je, kastro1lu, kola1~’i, koli1ca, ku1qa, la1ste, doda2 mle1ka, mu1wa, ode1lo,
o1vca, o1ro (=птица орао), patrija1rka, pe~’e1we, pla1tno, preko pu1ta,
pu1no re1~i, ru1da, Rumu1ni, sala1{i, na soka1ke, sta1blo, tra1va, ~va1rci,
10

Акценатску целину посматраћу као једну реч.

67

Из акценатске проблематике српских клисурских говора у румунији

~vo1rci, ~’e1rka, fakulte1ta; la1dna, mla1da, mla1di, ce1lu; kad se vr16lo,
su da1li, `i1ve, zva1li, potu1kli; be1lo, bli1zo, mla1di, o1vde, sa1ma, sa1mi,
unu1tra, fa1la.
У овој позицији дешава се да се, на месту пренесеног дугоузлазног
акцента, јави дугосилазни ( 4 > 2?: u apote2ku, sam nosi1la ve2dra, gla2va,
mo1je de2te, zo2qa, sa obzo2va, }e2rka, crvi2}i; br1zo sam `e2dna; o2vde, re2tko
osta1la, sam sa2ma, stra2{no.
Oбрнута ситуација, тј. да се дугосилазни реализовао као дугоузлани ( 2 > 4 ?, забележена је само у неколико примера: gla4vu, ru4ke, stra4nu,
rumu4nsko, je vu4ko. У примеру je vu4ko финални вокал је настао сажимањем
групе –ао (>–o).
Укидање тонских опозиција, овде само у дугим прозодемама, објашњава се утицајем румунског језика, тј. његовог акценатског система у
којем квалитет акцента није релевантан [П. Ивић, 1990: 191-192]. Оваква
ситуација забележена је више пута у литератури, а овде наводимо само ону,
о српским говорима који су или на територији Румуније (Ченеј, Темишвар),
или уз саму границу са србијанске стране (Радојево) (Драгин, 2013: 382;
2006: 52; 2012: 37: Милорадовић, 2007: 575). Ова особина српских говора у румунском окружењу, сматра се једном од карактеристика балканских
језика, тј. балканизмом који разара акценатски систем говора са староштокавском или новоштокавском акцентуацијом. Исту појаву забележио је и П.
Ивић у говору Галипољских Срба [П. Ивић, 1957: 32] код којих је „тесна
симбиоза са несловенским живљем“ одиграла пресудну улогу.
Тип NA%RO!D
У затвореном кратком слогу, после неакцентоване дужине, само у два
примера је забележено старо стање (na5ro1d, ra5zbo1j), док се пренесени акценат чешће скраћује, него што се реализује као дугоузлазни. Ево примера који то потврађују: va1ro{, vra1bac, za1vet, kva1sac, koma1rac, ko1ncom,
le1vak, lo1pov, mu{ka1rac, na1sip, pe1sak, ra1zboj, Sokolo1vac, ~a1mac;
a4stal, va4{ar, leti4rak, mikro4bus, pe4sak, pa4cov, ra4zred, ru4~’ak, su4ton.
Забележена су само два примера са алтернацијом дугих акцената у
овој позицији (ze2jtin, krompi2rem, la2dan va1zduk). О разлозима укидања
тонске опозиције в. горе.
4.2.4. Медијална позиција краткосилазног акцента иза неакцентоване
дужине
Тип PI%TA!LA
Иза неакцентоване дужине, краткосилазни на медијалном слогу понаша се тројако: 1) чува се; 2) преноси се на претходни дуги слог метатаксич68
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ки, тј. као секундарно скраћени краткосилазни; 3) врло ретко преноси се на
претходну дужину као дугоузлазни.
1) `u5qe1vi, ko5m{i1ja, za5ve1tine, ze5jti1na, le5ko1ve, mrtva5ci1ma,
ra5zre1da, stri5~e1vi, hri5{}a1ni, ~’la5nko1vi; a5vli1ja, za5ve1tina, je5tr1va,
le5n{ti1na, po5le1dica, po ra5dwa1ma, ra5zli1ka, x’ige5rwa1~a; pa5r~’e1ta;
`i5vi1mo, se5’~e1mo zi5da1ju, pri5~a1ju, razgova5ra1ju, ra5zli1kuju se, sa5nka1ju,
se5va1ju, sni5va1ju, ugwi5vi1du; ba5ci1la, ba5ci1li, vi5|a1li, vra5`a1ju, da5va1la,
da5va1lo, sara5ni1o, sakra5ni1li, `i5ve1la, `i5ve1li, zavr5{i1li, zamewi5va1le,
zame5si1la, zanema5ri1li, ja5vi1li, ka5za1li, ku5pi1li, mo5ra1la, napi5sa1o,
o`i5ve1la, opka5qa1li, pi5ta1li, pla5}a1la, poma5ga1la, prekopa5va1li,
pri5~a1la, pri5~a1lo, ra5di1la, ra5di1lo, ra5di1li, sakra5ni1li, sma5wi1lo,
spa5va1la, spa5va1li, su5{i1li, tra5`i1o, tra5`i1le, ca5vte1la, ~’u5va1la;
Baga5{e1va, Bo5bi1}ev kr1s, pre5stu1pna, Sa5vi1na; o5vde1ka, o5vde1na, tu5na1ka
(поред tu1naka); tri5de1set.
2) za ra1zbojom, pre1liku, Rumu1ni; `i1vela, doli1vati, razgova1rati,
uda1viti; zavr1{ila, pi1tale, pri1~’ala, ra1dila, ra1dile, uda1vio,
upotre1bili, {e1tale; tu1naka (поред tu5na1ka) ;
3) pe4to (< petao), bo4lnicu, funda4cija; odozgo4rena.
У првом примеру (pe4to) дошло је до елизије финалне вокалске групе
(-ао>-о), па се с тога дугоузлазни нашао на пенултими, иначе му је позиција
увек, овде, на антепенултими.
4.2.5. Финална позиција дугосилазног акцента иза неоакцентоване дужине
Тип GLA%VE@ (Гсг)
У позицији иза дуге пенултиме дугосилазни остаје на старом месту
много чешће него што се повлачи са ултиме на претходни слог11. Однос примера је овакав: se1dam-o1sam du5{a2, bez zu5bi2, od svi1 moma5ka2, od obzo5ve2 (и
od obzo4ve), do pe5te2 me bo1li; vu5~e2, me5~i2, obu5~u2, pomu5ze2, pla5zi2, pre5de2,
svu5~e2, upla5zi2, ca5vti2; pe2d milio4na, od obzo4ve (и od obzo5ve2), do pute4le;
ble4ji, gori4du, zna4du, ra4ste. Скраћени дуги пренесени акценат забележен
је и у овој ситуацији у неколко речи: {e2s mese1ci; gori1du, da1du, je1mo, `i1ve,
zna1du, sedi1du.
Тип VU%~E@[
Када се дугосилазни акценат нађе на затвореној ултими иза дуге пенултиме, чешће се задржава старо стање (с po5po2m, se5~e2{, }u5ti2m), а ређе
11
Однос броја забележених примера са регуларно пренесеним акцентом (као дугоузлазним)
према онима са старим стањем или скраћеним пренесеним акцентом креће се у односу 7 : 14 :
7. Ове бројке показују да је пренесени акценат (7+7) у истом броју као и непренесени (14) што
би могло да значи да су у овој позицији факултативни примери са непренесеним, односно
пренееним акцентом.
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се јавља пренесени дугоузлазни (s ku4qom, obu4~em), али запажена је и тенденција скраћивања акцента (ku1qom, se1}em). Као и са отворене ултиме,
тако и са затворене, једнаком фреквенцијом акценат се задржава на старом
месту и преноси се (регуларно или у скраћеној верзији).
4. 2. 6. Медијална позиција дугосилазног акцента иза неакцентоване
дужине
Тип VU%~E@MO
U ovoj poziciji moже да се задржи старо стање (kra5de2te,
qu5bqe2we) или да се акецанат пренесе на претходну дужину па да се
скрати (nara1stite, dovu1~emo, ra1|awe, poga1|awe). У благој предности
су примери са пренесеним и секундарно скраћеним акцентом.
5.0. Скраћивање дугосилазног акцента
Дугосилазни акценат на старом месту, на првом слогу, чешће се скраћује
него што се чува12. О односу старог и новог стања сведоче следећи примери:
ba2rimo, bre2g, vi2r, vr2, ga2r, gro2bqe, da2n, |a2k, ka2rte, ma2rvu, qu2di,
no2vci, plo2vka, plo2t, svi2we, sne2g, so2jka, ~’a2|; ja2, we2nom, o2n, ta2, te2m,
to2, ta2j, tu2; ve2`e, vri2, du2va, zna2, ka2`edu, ne2ma, {i2{a; ma2li, cr2nem;
go2rwa, do2lwa, pra2vo i1me, sta2ro, tka2no; dva2, dve2 sto1tine ku2~’a, tri2;
bre1g, bro1d, bu1x’, vla1}e, vr1, a1r, gr1b, gro1z, gro1jze, z gro1bqa, dru1gi
da1n, tri2 da1na, `u1q, qu1de, mo1re, mo1st, sa1t, va1ro{, Di1vna, `bu1n,
`dre1be, `e1|, ze1c, zi1mu, i1we, je1lka, ko1nci, ku1jna, u ku1jnu la1|a, le1vak,
qu1di, ma1jka, ma1rva, ma1jstori, ma1st, sa ma1{}om, u na1stavi, no1vce,
pe1nx’er, pra1znik, od pu1tnika, ra1d, ra1|enik, svi1we, dva1 si1na, stva1ri,
sto1, stri1c, su1{a, ru1dnik, u tra1vu, }a1|, }u1rka, u1qe, cr1v, cr1kvu, ~’e1rka,
~’ i1r, x’ a1k; ja1, wo1jzi, mi1 smo, o1n, za wi1m, ta1j, to1 e ra1dila, kod wi1,
tu1, ta1 ku1~’a, od we1ne; zi1dana, zna1, ba1ri se, ba1rimo, bra1nimo, vri1, da1m,
do1x’edu, du1va, zna1~’i, ma1ne{, mo1ramo, mo1ra{, ne1ma, ne1madu, ka1`emo,
kre1}edu, da se ku1pu, ne da1j, pa1mtim, pi1ta,pi1{e, pri1~am, ra1di, ra1dimo,
ra1du, ra1di{, se1va, ska1~edu, sni1vam, tka1, u1|e, ~’u1va; go1rwi, zi1msko,
mo1ji sta1ri, gu1sto, zi1mi, ja1ko, ra1zne sno1ve, su1x’eno, tka1no; dva1, u pe1tu
nede1qu.
6. 0. Преношење акцента на проклитику
Акценат се веома ретко преноси на проклитику и када до тога дође
увек је онакво како се и очекује у овим говорима, староштокавско. Забележена су само два примера преношења акцента на одрично речцу не са
глагола (ne1 bi, ne1 znam) и три са именице на предлог (za1 du{u, pre1d zoru,
u1 jesen). Речца не редовно носи акценат када се нађе испред глагола са сиСкраћења овога типа могу се наћи и у нашим староштокавским и граничним говорима
[Бошњаковић 2008: 100; Драгин 2015: 100-101]
12
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лазним акцентом на првом слогу са различитом фреквенцојом у свим новоштокавским дијалектима и није случајно што је овде баш та проклитика
понела акценат после староштокавског преношења. Поред тога, и синтаксички детаљ да између речце не и глагола не може стајати ниједна друга
реч, подржава преношење акцента. Важна чињеница је и то да се ради о
једносложним речима са којих се најпре акценат преноси на проклитику [П.
Ивић и др., 1994: 88-89]. Предлошке конструкције za1 du{u, pre1d zoru и u1
jesen значе прилошку одредбу и понашају се као пунозначне речи са старим
кратким акцентом на првом слогу. У свим осталом случајеви ма преношење
акцента изостаје: ne va1qa, ne ve1rujem, ne de1si, ne mo1`e, ne se1ti{, ne
sta1vqa; u vo1du, za br1do, pred ku1}u; kod wi1;
na mo2re, u po1qe; ne da2j, ne pri2~a{, ne ra2di.
7. 0. Дезакцентуација и двојни акценат
7. 0. 1. Ако на њима није тежиште информације, поједине речи изговарају се без акцента. У примерима као што су baba Qu1bica, deda Mi1lovan,
seti Jova2n, ради се о именицама у функцији сталне опозиције које иду уз
лична имена у функцији податка о сродству или неке титуле [П. Ивић и др.,
1994: 75]. Ту је и Bela Cr1kva, u Bela Cr1kvi где зависан члан синтагме
(бела) нема сопствени акценат вероватно по угледу на име села преко границе, сложеницу са спојним вокалом, које се деклинира на следећи начин:
Belobre1{ka, Belobre1{ki...
7. 0. 2. Дезакцентуација је појава супротна дезакцентуацији. Сложенице типа ~uku1nba1ba, pra2de1da, vi1{ebo2jan имају акценат и на првом и на
другом делу сложенице, с напоменом да се може јавити и лик са акцентом
само на првом, односно другом делу сложенице (para1baba, parade1dovi).
На сличан начин се понашају и суперлативи: na2jglavni1ji, na2jro|eni1ji,
na2jstari1ja, na1jstariji.
8. 0. Отпадањем целог крајњег слога, узлазни акценат може да се нађе
на једносложници (ni4 bi1lo) поред редовног ni1 se `eni1lo, ne2 da ka11`u где
је акценат на ни, односно не кратакослилазни, односно дугосилазни, онакав
какав је на пуној речи (нисам, неће).
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Закључак
Акценатски систем говора посматраних клисурских места одговара косовско-ресавском говору са много одступања од типичног стања.
Овај староштокавски говор у начелу чува старо место акцента, при чему
је дуги отпорнији од кратког, тј. са већом фреквенцијом чува своје старо
место. Распоред акцената је следећи: 1. краткосилазни се среће на првом,
унутрашњем и, ретко, на последњем слогу (da1ska, ku1pus, kod Molda1ve,
de5te1, kaza1n); 2. дугосилазни акценат има слободну дистрибуцију (ka2rte,
izle2~im, tako2, Temi{va2r); 3. дугоузлазни се може наћи само на пенултими, а настаје преношењем краткосилазног са ултиме на дугу пенултиму
(kqe4{ta, leti4rak).
Кратки се готово редовно преноси са ултиме на кратку пенултиму метатаксички (kod mo1mka, o1tac), на медијалном слогу чешће се задржава,
него што се метатаксички преноси (govori1li, ka{i1kom : izgu1bila).Већу
отпoрност има дуги акценат и чешће се чува на затвореној него на отвореној ултими (telefo2n, u Temi{va2r : zove2) као и на медијалном слогу
(probu2di{, proce2di), док се у ређим случајевима преноси на краткоћу
увек метатаксички (o de1ce, do se1stre).
Мање је примера, али их има, да се дуги акценат не помера из медијалног слога, само мења квантитет, тј, скраћује се (koko1{kama, obja1snidu).
На ултими (отвореној или затвореној) иза неакцентоване дужине краткосилазни се чува само у три примера (de5te1, na5ro1d, ra5zbo1j). Када се преноси на дугу пенултиму, добија се дугоузлазни или нешто чешће скраћује се
(leka4ri, vla1kno, vre1me). У овој позицији није ретка ни алтернација 4 > 2
(gla2va, mo1je de2te, ze2jtin, sa krompi2rem). Ретко се јавља и обрнута ситуација, 2 > 4 , ( gla4vu, ru4ke, stra4nu). Утирање тонских опозиција очекивано је у несловенском окружењу и тумачи се утицајем румунског језика, чији
акценат нема тонску дистинкцију.
Кад се нађе у медијалној позицији иза дужине, краткосилазни се понаша тројако: чува се, преноси метатаксички, или се преноси као дугоузлазни
(`u5qe1vi, Rumu1ni, bo4lnicu).
У финалној и медијаној позицији иза неакцентоване дужине (тип:
gla5ve2, vu5~e2{, vu5~e2mo) дугосилазни акценaт 1) остаје на старом месту (od
obzo5ve2, se5~e2{, kra5de2te); 2) повлачи са ултиме на претходни слог као дугоузлазни (ble4ji, obu4~em),13 или се секундарно, после преношења, скраћује
(gori1du, ku1qom, ra1|awe). Битно је напоменути да се на ултими акценат
боље чува него на медијалној позицији. И када се нађе на првом слогу, на
старом месту, дугосилазни се чешће скраћује него чува (do1x’edu, du1va :
ma2rvu, qu2di). Као у типичним косовско-ресавским говорима, кратки ак13

У типу VU%~E@MO није забележен дугоузлазни после преношења акцента.
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ценат је стабилан иза неакцентоване краткоће и дужине у медијаном слогу
(4.1.2, 4.2.4), а дуги у свим позицијама (4. 2. 1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6).
У свим позицијама, и када је на старом месту и када се преноси, дуги
акценат се скраћује14, а краткосилазни се увек преноси метатаксички. Када
је на првом слогу, дуги акценат се чешће скраћује, него што остаје дуг. Из
овога се може закључити да је акценатски систем почео да се разграђује у
правцу једноакценатског система, где ће бити релевентно само место (као
у румунском језику), а не квантитет и квалитет каo у српском. О појави тзв.
кановачког акцента нема ни помена.
Акценат се ретко преноси на проклитику, наравно, увек на староштокавски начин и најчешће на одричну речцу не кад стоји уз глагол или ако је
синтагма предлог и именица се прилошким значењем (ne1 bi, ne1 znam, pre1d
zoru, u1 jesen).
Забележени су и примери са дезакцентуацијом и двојним акцентом
(deda Mi1lovan, seti Jova2n, pra2de1da, vi1{ebo2jan).
О другим фонетским (и морфолошким) особинама биће речи у радовима који се припремају, па ће се поузданије утврдити место клисурских
говора међу српским дијалектима.
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Gordana S. Dragin

THE ACCENTUAL CHARACTERISTICS
OF SERBIAN GORGE DIALECTS IN ROMANIA
Summary
Based on the field research carried out in the territory of the Danube Gorge in
Banat, in the villages of Belobreska, Divic and Stara Moldava, the paper presents
an analysis of the prosodic characteristics. It is a kosovsko-resavski dialect with a
few innovations formed from the every day and direct contact with a non-slavic
Romanian language. The unformed accentual system, along with the deterioration
of tonal contrasts, and the begining of establishing an exhale accent has lead to the
conclusion that these dialects are urgently in need of thorough analysis.
Key words: Serbian speeches in Romania, Danube Gorge, Divic, Belobreska, Stara
Moldava, kosovsko-resavski dialect, prosody.
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