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ПредГОвОр

Неколико је разлога зашто смо се определили за опис говора Новог 
Сада, почнимо од оних нејезичких и нелингвистичких.

Школске 2009/10. године навршава се 55 година од оснивања Фи-
лозофског факултета у Новом Саду и исто толико од оснивања студијске 
групе за српски језик и књижевност. Од најстаријег до најмлађег члана 
садашњег колектива Одсека за српски језик и лингвистику сви су шко-
ловани на овом факултету и стога је овај зборник радова о говору Новог 
Сада један облик правдања поверења и враћања дуга граду и факултету, 
као и Покрајинском секретаријату за науку и технолошки развој, који је 
финансирао пројекат Говор Новог Сада.1

Педесет и пет година Нови Сад учествује, дакле, у школовању на-
ставника српског језика, а током три века свога постојања као вишенаци-
оналан, вишејезичан и мултиконфесионалан град у културној и друштве-
ној историји националних и језичких заједница на подручју Војводине.2 

1  Пројекат Говор Новог Сада реализује се у оквиру научног програма Покрајинског 
секретаријата за науку и технолошки развој (бр. решења: 114-451-01305/2006-02). 
Испитивања су усмерена на фонетске, морфосинтаксичке и лексичке особине говора 
Новог Сада, као и на ставове према њему. Сарадници на пројекту су: Јелена Ајџановић, 
Милан Ајџановић, Миливој Алановић Исидора Бјелаковић, Жарко Бошњаковић, Вера 
Васић (руководилац пројекта), Гордана Драгин, Наташа Киш, Маја Марковић, Љиљана 
Петровачки, Дејан Средојевић, Љиљана Суботић и Гордана Штрбац. 

2 Срби су на територији данашњег Новога Сада живели и пре Велике сеобе 1690. го-
дине. Прва православна парохија вероватно је основана већ последњих година 17. века, а 
сигурно је да је постојала 1702. године. Српска народна школа основана је 1703, латинска 
основна школа 1731, а Српска православна гимназија 1810. године. Први римокатолици у 
Петроварадинском шанцу били су Немци, затим Хрвати и Мађари. Матрикуле су вођене 
од 1702. године. Парохија је основана 1718. Малобројни припадници Евангеличке цркве 
имали су своју школу 1802, а цркву 1819. године. Реформатска црква, којој су припадали 
искључиво Мађари, имала је  своју општину првих година 19. века, када су саграђене 
црква и школа. Прва синагога изграђена је 1717. године. Русини гркокатоличке верои-
сповести првог пароха у Новом Саду имају 1780. године. Јерменска (католичка) црква 
подигнута је 1746. године.

Непуних четрдесет година након оснивања (Пешта, 1826) Матица српска пресељена 
је у Нови Сад (1864), а с њом и Летопис (основан 1824); Српско народно позориште 
основано је 1861. 
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Са динамичним демографским3 и привредним развојем, местом и уло-
гом у државним заједницама којима је био обухваћен он је, директно и 
индиректно, утицао на језичке варијетете српског језика и идиолекте го-
ворника који су се у њега досељавали, у њему школовали и радили, што 
је довољан разлог за опис говора/говорā који се у њему говори/говоре. 
И поред утицаја демографских, социокултурних, економских и других 
чинилаца на употребу језика, те стога и важних у лингвиситчким истра-
живањима у радовима укљученим у овај зборник основни критериј био 
је сам језик. Овим истраживањима обухваћен је само српски језик; нека 
будућа, обухватнија истраживања, надајмо се, представиће говор града у 
свој његовој укупности. 

Досадашња истраживања градских говора на српскохрватском је-
зичком подручју била су углавном усмерена на говоре на нештокавском 
дијалекатском подручју (Сплит, Загреб), а на подручју штокавских екав-
ских говора на јужне говоре (Ниш, Пирот, Лесковац, Параћин, Власо-
тинце), а знатно ређе на говоре са истом дијалекатском основицом као и 
стандардна новоштокавштина (Београд, Бечеј). Од говора Ниша као гра-
да с приближно једнаким бројем становника говор Новог Сада разликује 
се по дијалекатској основици (шумадијско-војвођански / призренско-ти-
мочки дијалекат), а од говора Београда по дијалекатском окружењу и ис-
торијској и актуелној вишејезичности у јавној употреби. 

Досадашња фонетска истраживања шумадијско-војвођанског дија-
лекта, а посебно јужнобачких говора упутила су нас да пажњу усмеримо 
на акценат – преношење акцента на проклитику, послеакценатске дужи-

Године 1929. Нови Сад постаје седиште Дунавске бановине, а након Другог светског 
рата главни град Аутономне Покрајине Војводине.

Подаци о Новом Саду преузети су са званичне презентације града http://www.
gradnovisad.org.yu/ и са странице http://sr.wikipedia.org/wiki/ 

3  Из статистичких података о демографској структури Новог Сада издвајамо само не-
колико: 

1777 – 7.930 становника; 1827 – 20.231; 1850. године после бомбардовања и паљења 
града – 10.007; 1900 – 28.763; 1918 – 34.000. Према попису становништва из 1921. град 
је имао 39.122 становника, од тога Срба 16.071, Мађара 13.065, Немаца 6.486, Јевреја 
2.663, уз мање скупине Хрвата, Словака, Цинцара, Руса, а по вероисповести: православ-
них 14.891, католика 15.120, евангелиста 5.713. Деценију касније (1931) број становника 
се знатно увећао и износио је 63.985, 1936 – 69.000. Нови велики пораст броја становника 
био је у периоду између 1948. (69.431) и 1961. (102.469). Три деценије касније (1991) број 
становника је досегао до 179.626; од тога 56,2% досељеника из других делова Војводине, 
15,3% из Босне и Херцеговине и 11,7% из централне Србије. Према попису становништва 
из 2002. године, од 191.405 становника Новог Сада Срба је било 73,91%, Мађара 6,03%, 
Југословена 3,69%, Хрвата 1,84%, Црногораца 2,23%, осталих 12,31%. Према подацима 
за 2005. од 228.681 становника, уписаних бирача било је 188.238 (0-6 –  5,81%, 7-17 – 
11,54%, 18-30 – 19,12%, 31-50 – 30,02%, 51-70 – 24,89%, 71-... 8,60%.).
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не, квантитет вокала у зависности од акцента, на акценат морфолошких 
категорија, и с њима у вези на статус финалних вокалских група, затим 
на консонантски систем – статус фонеме х, артикулационе особине фри-
катива. Критериј дијалекатске основице руководио нас је да истражи-
вањем обухватимо икавизме у говору Новог Сада као једну од типичних 
особина шумадијско-војвођанског дијалекта. Проблем говорног прила-
гођавања представљен је за сада само на примерима досељеника са ије-
кавског подручја. 

Теоријско-методолошко одређење феномена урбаних говора, предо-
чавање предмета урбане дијалектологије и приказ њеног настанка у свету 
и на српском говорном подручју, дати у прва три рада, као и њихова више 
или мање доследна примена у радовима посвећеним теренским и експе-
рименталним испитивањима дају овом зборнику и карактер приручника 
из урбане дијалектологије. Томе посебно доприносе методе презентације 
добијених резултата (импликацијска скала, дијаграми и графикони, као 
и спектрограми, квантитативна мерења, па чак и сами систематизовани 
прикази информатора).

Сфера употребе и комуникацијски услови као релевантни критерији 
за формирање корпуса, односно избор информатора у истраживањима 
градских говора руководила су нас да се у радовима у овој свесци ко-
ристимо примерима из снимљеног материјала језика у јавним медијима 
(35 сати), спонтаних разговора и интервјуа (100 сати), експериментално 
прикупљеног и обрађеног корпуса (5 сати). Задовољавајући просек го-
ворника добивен је укрштањем података информатора различитих годи-
на, пола и занимања. Од укупног броја информатора (210), у радовима 
су искоришћени примери њих 145;4 примери из транскрипта разговора 
са појединим, најчешће оним најстаријим, информаторима искоришћени 
су приликом анализе већег броја фонетских особина. Информаторе из 
корпуса језика медија узели смо у обзир иако за већину нисмо имали по-
датке о месту рођења, дужини боравка у Новом Саду, па ни образовном 
статусу, пошто репрезентују говор који новосадски медији прихватају и 
који се одашиље и слушаоцима који живе у Новом Саду.

Спроведена истраживања показала су да вернакулар Новог Сада 
чине како дијалекатско залеђе – јужнобачки и северносремски говори, 
који припадају шумадијско-војвођанском дијалекту, а он је у основици 
стандардног језика, тако и употребна говорна норма стандардног језика. 
По акустичко-артикулационим карактеристикама гласова и по неким про-
зодијским особинама говор Новог Сада је близак дијалекатском залеђу, 
посебно југоисточним бачким говорима. Међутим, чување постакценат-

4  Подаци за испитанике чији су примери навођени дати су уз сваки рад.
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ских дужина само иза краткоузлазног акцента у финалном затвореном и 
медијалном слогу, као и чување акценатске аутономности речи, односно 
непреношење акцента на проклитику, знатно га одваја од дијалекатске 
основице, али и од стандарднојезичке норме. Употребни стандард одра-
жава пресецање једног и другог варијетета, иновације у односу на дија-
лекатску норму и тенденције у преструктурирању стандарнојезичке.

С обзиром на то да је прилив становништва са других дијалекатских 
терена у последњим деценијама, а посебно на крају 20. века био веома 
велик, опис фонетских особина говора Новог Сада са становишта тради-
ционалне дијалектологије чини се урађеним у последњем тренутку. Са 
становишта урбане дијалектологије остао је још увек веома велик број 
питања на која у овом зборнику није одговорено у потпуности. 

 Жарко Бошњаковић и Вера Васић
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I Теоријско-меТодолошке посТавке 
________________________________
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Ранко Бугарски
(Београд)

ТеОриЈСке ОСнОве урбане диЈалекТОлОГиЈе

СаЖеТак: У раду се најпре наводе неки основни подаци о настанку урбане 
или социјалне дијалектологије, као дисциплине комплементарне традици-
оналној руралној дијалектологији, у свету и у некадашњој Југославији, уз 
осврт на идеолошке и методолошке предуслове за њен развој. Потом се 
истиче социолингвистичко усмерење овог приступа и разматрају се ње-
гови основни теоријски постулати, појмови и термини, нарочито у вези с 
утицајним истраживањима Вилијама Лабова. Затим се сугеришу неке мо-
гуће теме за проучавање говора Новог Сада. Даје се и преглед релевант-
них типова језичких варијетета. На крају се издвајају неки општи увиди и 
ставови које би требало да имају на уму они који се опремају за бављење 
урбаном дијалектологијом. 

кључне речи: урбана дијалектологија, рурална дијалектологија, социолин-
гвистика, језички варијетети, дијалект, социолект, Вилијам Лабов, Нови 
Сад.

Текст који следи написан је на основу бележака припремљених за 
два предавања одржана постдипломцима Филозофског факултета у Но-
вом Саду, у оквиру циклуса посвећеног урбаној дијалектологији, 26. мар-
та и 14. маја 2005. године. 

1. Приступ теми

За разлику од проучавања руралних дијалеката, која имају значајно дужу 
традицију, модерна урбана или социјална дијалектологија развија се 
тек почев од двадесетих и тридесетих година ХХ века. У том раздобљу 
најважнији су били доприноси истраживача у СССР-у и оних окупљених 
у Прашкој лингвистичкој школи, који су поставили темеље изучавања 
социјалног и функционалног раслојавања језика у градским срединама. 
У потоњем периоду најутицајнији су били теоријски и методолошки 
продори остварени у америчкој и британској социолингвистици, који ће 
послужити као образац за слична истраживања другде по свету. (Библи-
ографски подаци и дискусија могу се наћи у: Ivić 2001, погл. Социолин-
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гвистика; Radovanović 2003, погл. Социолингвистика: претече-замеци-
почеци-развој-перспективе; и Bugarski 1996, погл. Настанак и развој 
социолингвистике. О приступима на енглеском језичком подручју биће 
више речи ниже).

У Југославији први позиви на систематско испитивање језика гра-
да стижу средином шездесетих година, дакле тачно пре четири деценије 
(Bugarski 1965, Ivić 1965), праћени радовима Јовића, Радовановића и 
других аутора који указују на важност ове проблематике. То је време када 
се код нас програмски истиче како достојан предмет дијалектолошких 
проучавања није само говор забитих села (колико год и то било вред-
но и потребно), већ да треба аналитички утврдити и шта се на језичком 
плану дешава у градовима. Нарочито је Милка Ивић подстицајно и ути-
цајно проговарала о преношењу истраживачког тежишта са сеоског на 
градски говор, афирмишући становиште да се језички стандарди више 
не стварају на селу него у градовима, као правим расадницима културе у 
модерним условима. 

Од теренских истраживања обављених у појединим градским сре-
динама треба поменути нарочито монографске студије о говору Загреба 
(Магнер, Пуповац, Шкиљан, Шојат), Сплита (Магнер, Јутронић-Тихо-
мировић) и Ниша (Магнер, Тома) – дакле, урбаних средина које каракте-
ризује диглосија. Карактеристично је то што градови у зони дијалекатске 
основице стандардног српскохрватског језика, као што су Београд, Нови 
Сад или Сарајево, нису привукли пажњу лингвиста, иако и у њима има и 
те како шта да се проучава. Пројекат посвећен говору Новог Сада, у чију 
припремну фазу улази и овај циклус предавања, отуда ће бити први те 
врсте на југословенском простору. (Референце на радове у овом пасусу 
поменутих аутора не дајемо, јер су садржане у општем списку литерату-
ре који прати циклус, па су лако доступне студентима).

2. Од руралне ка урбаној дијалектологији

Главнина овог излагања биће посвећена промени научне парадигме у 
посматраном домену, у процесу преношења истраживачког фокуса са 
руралних на урбане дијалекте, те начину мишљења који лежи у основи 
овог заокрета и главним теоријско-методолошким импликацијама нових 
погледа на задатке дијалектологије. 

Најпре неколико речи о настанку традиционалне дијалектологије. 
Иако она из данашње перспективе може изгледати као стара и давно 
афирмисана област језичких проучавања, у једном организованом смислу 
ни ње заправо нема пре последњих деценија ХIХ века. У периоду који је 
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томе непосредно претходио лингвисти су се углавном бавили језицима 
у историјској и компаративној перспективи – дакле у принципу „целим” 
језицима, повезаним с народима који њима говоре. (Не заборавимо да 
је то време формирања националних држава у Европи, са којима су у 
тесној идејној спрези били њихови национални језици). Тек потом расте 
интересовање за језичке манифестације „на терену” – то јест, не више за 
језике као историјски израсле носиоце културних вредности, колико за 
аутентични „живи говор” људи од крви и меса. А пошто се на подручју 
једног језика не говори посвуда исто, него су евидентне територијалне 
разлике у изговору, граматици и лексици, пажња је усредсређена на дија-
лекте у географском смислу. Са заснивањем дијалектологије подударио 
се и развој фонетике, што је била природна симбиоза у процесу прено-
шења тежишта са језика у писаним документима на говор живих људи. 

У то време зачињу се први велики пројекти лингвистичких атла-
са, који бележе како се нешто зове или каже на различитим деловима 
земљишта неког језика. Највећи атласи израђени су у Немачкој, потом 
Француској, нешто касније у Енглеској, затим у САД и Канади. Али већ 
око 1930. године јасније се испољила једна генерална слабост актуелних 
приступа дијалектолошком раду. Наиме, они су остали ограничени на 
слику дистрибуције појединих језичких обележја (што ће понети назив 
лингвистичке географије) или дијалекатских целина (што се сматрало 
предметом дијалектологије) – али у оба случаја територијално, односно 
хоризонтално. Међутим, са протоком времена и развијањем софистици-
ранијих метода посматрања уочено је да на појединим пунктовима не 
говоре сви исто, јер постоји диференцирање у зависности од генерације, 
пола, степена образовања и других друштвених параметара. 

Другим речима, поред географског простора морао се узети у обзир 
и социјални простор, или вертикална димензија: не само како се негде 
нешто каже, подразумевајући да то важи за све настањене у том месту, 
него и ко управо каже тако, а ко можда некако друкчије. Па ако се појам 
дијалекта у уобичајеној употреби користи за хоризонталу, онда се за вер-
тикалу веже појам који ће касније добити прихваћено име друштвеног 
дијалекта, или социолекта. И тек те две димензије образују координат-
ни систем у који се могу сместити потпуније информације о дистрибу-
цији појединих језичких манифестација с обзиром на локацију, али и на 
друштвену припадност и статус говорника. Има чак случајева где се цео 
један сразмерно јасно профилисан говор не може ни дефинисати осим 
у комбинацији ових димензија. Тако је, на пример, познати и за многе 
слушаоце привлачан кокни (којим говоре јунаци популарне ТВ серије 
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„Мућке”) једновремено дијалект и социолект, будући у основи говор 
припадника радничке класе у источном Лондону. 

А шире говорећи, у модерном свету, са развијенијом технологијом и 
комуникацијама, са социјалном мобилношћу и сродним чиниоцима, ове 
две димензије све се више преплићу. Ни у селима не живе више само 
необразовани људи, у градовима је све више приградског становништва 
сеоског порекла, руралне територије се урбанизују. При томе, за разлику 
од ранијих епоха, постаје мање важно ко потиче одакле у географском 
погледу, а све је важније ко је ко у социоекономском смислу, на скали 
друштвеног престижа. (Користан сажет приказ ове проблематике даје, 
под карактеристичним насловом, Škiljan 1980). Примера ради, у дана-
шњој Војводини питање где је неко рођен прилично је небитно, док је 
много релевантније да ли је одрастао у сељачкој или интелектуалној сре-
дини, можда и у истом социјално измешаном насељу, те какво је образо-
вање стекао, и слично.

Осим тога, питању ко како говори ваља додати и коме, односно када: 
на један начин се говори са једним саговорником и у једној ситуацији, а на 
други с неким другим и другом приликом. То се може означити као стил-
ска разлика, али како год је назвали постоји значајно диференцирање. 

Ипак, из свега реченог не би требало закључити да афирмација ур-
бане дијалектологије значи негирање смисла и резултата традиционалне 
руралне дијалектологије. Напротив, ова наставља да се практикује ши-
ром света, и са добрим разлозима – али у својим оквирима, који су се, 
додуше, показали преуским за нове садржаје које је донела урбанизација, 
уз све пратеће појаве. Отуда је тачнија процена да је урбана дијалектоло-
гија битно допунила, али не и одменила, своју старију руралну посестри-
му. Дошло је до премештања фокуса – а та промена није се одиграла тре-
нутно, нити без одређених тешкоћа. Два највећа општа проблема могу 
се именовати као идеолошки и методолошки; њихово превазилажење 
представљало је основни предуслов за развој урбаних дијалектолошких 
истраживања. 

Идеолошки проблем, који је заправо био примаран, састојао се у 
томе што је требало превладати уврежене стереотипе о природи и одли-
кама сеоског и градског говора. У доминантној европској културноисто-
ријској матрици, која убедљиво захвата и југословенске земље, чврсто 
је укорењено веровање да се добар језик може наћи само у селима. У 
једном типично романтичарском виђењу, идеализованом и чак митоло-
гизованом, село је сагледано као извориште чистог, непатвореног и не-
исквареног језика: треба слушати сељака, ма и неписменог, и то је права 
ствар, то ваља бележити и проучавати. Насупрот томе, град је доживља-
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ван као стециште свега и свачега, у сваком погледу, па тако и у језичком: 
ту један говори овако а онај до њега онако, све је измешано толико да ту 
нема целине, нема јасног профила него је посреди некакав конгломерат 
који је немогуће описати и који уистину због таквог карактера ни не за-
вређује проучавање. 

Лако је видети да основу овог склопа идеја, и прави извор предрасу-
да према говору града, чини појмовна опрека између чистог и нечистог, 
при чему се ово друго поима као такво зато што је мешано. Ту се, дакле, 
сусрећемо са карактеристичним пуристичким реакцијама, где се идеал 
чистих облика, ентитета и феномена противставља свему што садржи „на-
трухе” нечега другог или је, не дај боже, прожето или чак стопљено с тим 
другим. Тај мисаони образац изразито је одбојан према расним и етничким 
мешавинама, вишенационалним и вишејезичним државама, па и полицен-
трично стандардизованим језицима какав је српскохрватски. На језичком 
плану то такође подразумева одбојност према тзв. туђицама („страна тела 
у здравом домаћем језичком организму”), према нестандардним облици-
ма и варијететима какав је жаргон, па неретко и према другим језицима. 
(Наглашавамо да је ово аутентично европски духовни модел, јер су нпр. 
у Африци, Индији, Јужној Америци сваковрсне мешавине, од расних до 
језичких, подразумевани део свакодневице који никоме не смета). 

Али да се вратимо нашој теми, менталну препреку у виду нетрпељи-
вости према говору града требало је уклонити да би се припремио терен 
за озбиљан научни прилаз овом феномену, и то је временом учињено, 
најпре у земљама – на почетку поменутим – где су положени темељи 
модерне урбане или социјалне дијалектологије. За разлику од њих, југо-
словенски простор спада међу оне који у овом погледу још увек заостају, 
и то највећим делом управо зато што је овде Вуковом реформом говор 
простог сеоског живља уздигнут на пиједестал као основа за конституи-
сање језичког стандарда, односно књижевног језика. 

Други значајан проблем је методолошки, а у знатној мери и техно-
лошки; он потиче од промењених циљева, а с тим у вези и самог предмета, 
дијалектолошких истраживања. Главна сврха традиционалне дијалекто-
логије било је записивање појединих локалних или регионалних говора, 
како би они – или бар знање о њима – могли бити сачувани у максимално 
чистом, изворном облику. Тежило се фиксирању онога што је датом дија-
лекту својствено и у њему стално, а до података о томе долазило се путем 
разних упитника, бележењем или снимањем појединих речи или везаних 
текстова и сличним поступцима. У складу с наведеним циљевима, извор 
оваквих обавештења није могао да буде било који говорник, него само 
онај за кога се ценило да је нарочито добар представник испитиваног го-
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вора. А то су по правилу били људи који дуже памте, који су се најмање 
кретали изван свог села и тако најмање мешали са онима из других краје-
ва, и који имају сачуван цео артикулациони апарат, што омогућује да се 
јасно чује тачан изговор. Сводећи ове услове, уз благу меру карикирања 
могли бисмо да као идеалног информатора означимо неписмену старицу 
са oчуваним зубима. (Писмени и покретни већ су самим тим „заражени”, 
мушкарци су бар служили војску изван свог села, млади су ионако на 
своју руку, воле да се мешају и друже, па и да путују...)

Али са истраживањем језика у градовима ствари стоје сасвим друк-
чије. Са преласком из географског у социјални простор природно се 
уместо чистог наглашава управо мешано, при чему се као главни циљ по-
ставља откривање и објашњење варијација које постоје у језичкој пракси 
социјално стратификованог градског становништва. У средишту пажње 
није више оно што је константно него, супротно, оно што је варијабилно. 
За ово пак нису довољне поједине речи или други језички облици узети 
у изолацији, него треба прикупити обимне корпусе – велике количине 
претежно спонтаног говорног дискурса. А да би био репрезентативан, 
овај материјал мора да буде добијен од већег броја говорника различи-
тих по социоекономском статусу, образовању, узрасту, полу, етницитету 
и другим друштвено релевантним параметрима. Ту се онда поставља и 
питање технике прикупљања и статистичке обраде већих корпуса, како 
би се дошло до веродостојних података о аутентичној и свакидашњој (а 
не селекционираној и „узорној”) употреби језика у градским срединама. 
Наиме, само тако прибављене, обрађене и сређене информације могу да 
уместо ранијих сазнања о томе како се на неком пункту нешто зове пред-
ставе широку лепезу издиференцираних одговора на питање ко, како, 
коме и када говори у урбаним насеобинама. 

Све ово је неопходно зато што урбану дијалектологију не занимају 
поједина језичка обележја сама по себи, па било то и у градовима, него ко-
релације између језичких и друштвених чинилаца. Оне пак имају карактер 
систематских коваријација, што њихово проучавање чини научно интригант-
ним а методолошки захтевним. У овој перспективи дијалектологија, раније 
сразмерно уска и специјализована, повезана највише са етнолингвистиком 
и историјом језика, битно мења свој лик и постаје заправо грана социолин-
гвистике, широко схваћене као проучавање језика у друштвеном контексту. 

3. Социолингвистичко усмерење урбане дијалектологије

Овај прелаз најбоље илуструју фундаментална емпиријска и теоријско-ме-
тодолошка истраживања у вези са употребом језика у великим градовима 
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на енглеском језичком подручју, пре свега у САД, чији је родоначелник ис-
такнути амерички лингвист Вилијам Лабов (William Labov). За ову прилику 
његов допринос могао би се сажети у следећих неколико тачака.

1. Прави предмет не само урбане или социјалне дијалектологије 
него и социолингвистике, па и лингвистике у целини, јесте језик којим се 
обични људи служе током свакодневних интеракција у широком распону 
говорних ситуација. У том виђењу је свака лингвистика у основи соци-
олингвистика – гледиште које су прихватили и Дел Хајмз (Dell Hymes) 
и неки други лингвисти социолошке или антрополошке оријентације (в. 
Hajmz 1980). Оваква „секуларна” лингвистика (термин је лансирао Ла-
бов, али он није ухватио корена) инсистира на томе да се лингвистичка 
проучавања не смеју бавити искључиво, па ни примарно, „добрим” го-
ворницима нити престижним језичким варијететима какви су стандард-
ни језици, већ да морају обухватити говорну продукцију испитиване сре-
дине у њеном тоталитету. Овим се у фокус уводе вернакулари (о овом 
појму в. ниже), уз истицање да теренски рад мора да буде ослобођен сте-
реотипних вредносних судова о „добром” и „лошем” језику. 

2. Употреба језика, нарочито у сложеним урбаним друштвима, увек 
је варијабилна, јер варира у зависности од саговорникâ, говорне ситуације 
и друштвеног контекста. При томе језичке варијације нису случајне нити 
хаотичне него систематске, одликујући се „уређеном хетерогеношћу” 
(orderly heterogeneity). Оне су резултат интеракције језичких и друштве-
них фактора, из које се искристалисао појам варијабле – структуралне 
јединице на било којем нивоу језичког устројства која има најмање две 
могућности реализације. Која ће се од њих реализовати, то зависи од 
конкретне ситуације, односно од чинилаца какви су етницитет, социо-
економски статус, образовање, пол и узраст саговорника, конверзациони 
стил итд. Правила осетљива на овакве изборе зову се варијабилна пра-
вила.

3. Варијације најчешће нису типа да/не него типа више/мање, дакле 
нису категоријалне него пробабилистичке и тиме статистички одредиве. 
Простије речено, у некој испитиваној популацији жене ће можда чешће 
рећи једно а мушкарци друго, старији овако а млађи онако, образовани 
ово а необразовани оно, али ће мало шта бити искључиви прерогатив 
једне групе насупрот другој. Исто тако, у формалном стилу преовлађи-
ваће један начин говора а у интимном обраћању неки други, и слично. 
Ово отвара врата широкој примени квантитативних метода у истражи-
вањима, из којих ће израсти тзв. квантитативна социолингвистика. 

4. Синхронијске варијације у описаном смислу повезане су са дија-
хронијским променама у структури и употреби језика, тако што су ва-
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ријације један од главних узрока промена. Испитивањем фреквенције 
с којом разни субјекти употребљавају неку варијаблу могу се извести 
аналитички закључци о мотивацији, правцу и темпу језичких промена. 
Мотивација је ређе унутрашња (системска) а чешће спољна (друштвена); 
правац може да буде одозго наниже (тј. од виших ка нижим друштвеним 
слојевима) или, много ређе, одоздо навише; а промене су спорије или 
брже, али се никад не одигравају симултано у целом релевантном систе-
му него се простиру таласно, од неког центра ка периферији. 

Све је ово убедљиво илустровано у већ класичним монографским 
студијама Лабова (в. нарочито Labov 1966, 1972). У низу теоријски под-
стицајних и методолошки иновативних теренских испитивања, нарочито 
говора града Њујорка и острва Мартин виноград уз обалу Масачусетса 
(о чему в. скраћено у Kristal 1996: 332), он је показао, на пример, како 
се престижни облици шире на рачун стигматизованих, те како се језич-
ке промене могу посматрати и док су у току, а не само констатовати по 
њиховом завршетку. Тиме је учињен важан искорак у правцу негирања 
младограматичарских догми о симултаности и безизузетности гласовних 
закона (Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze) и о немогућности опажања 
промена голим оком. Емпиријски су оповргнути дотада веома утицајни 
одрешити судови Леонарда Блумфилда да су узроци гласовних промена 
непознати, као и да је директно посматрање језичких промена, уз помоћ 
средстава којима је располагала тадашња наука, незамисливо (Bloomfield 
1935: 385, 347). 

Сам Лабов је највише допринео да се три деценије касније пронађу 
и афирмишу нова аналитичка средства која ће управо то омогућити. Овде 
ћемо поменути само увођење дистинкције између реалног времена (real 
time) и привидног времена (apparent time). Промене у реалном времену, 
у коме ми као појединци живимо, уистину је тешко пратити, јер би по-
сматрање истих субјеката морало да траје деценијама. Међутим, овоме 
се може доскочити прибегавањем привидном времену – посматрањем и 
упоређивањем језичке продукције представника различитих генерација 
(рецимо, на узрасту од 15, 30, 50 и 70 година) у истом тренутку и с обзи-
ром на исте варијабле – нпр. како нешто зову или изговарају. 

Стопама Лабова кренули су и неки други истакнути социолингви-
сти; тако је Традгил његова истраживања говора Њујорка донекле репли-
цирао, сличним методама и са упоредљивим резултатима, на примеру 
енглеског града Норича (Trudgill 1974; шире в. и Trudgill 1983, Chambers/
Trudgill 1980).

Кратак осврт овде завређује и једна друга, такође, утицајна бри-
танска истраживачка парадигма, овог пута изграђена у вези с пројектом 
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проучавања говора Белфаста, чији је главни аутор Лезли Милрој (Milroy 
1987). То је приступ већ увелико афирмисан под именом „Језик и друш-
твене мреже”, дакле према наслову управо цитиране изворне моногра-
фије. Појам друштвене мреже, на којем се он заснива, односи се на обим 
контаката у скупу чланова микрозаједница као што су породица, шко-
ла, комшилук, пријатељи, радно место, црква итд. Ту је битна густина 
мрежа, па се разликују ретке (када нпр. у групи од неколико лица сви 
контактирају са истим продавцем у бакалници, али не и међусобно) и 
густе (када сви комуницирају и узајамно). Уз то мреже могу да буду јед-
ноструке (када се остварују у једном типу ситуације, нпр. контакт само 
на радном месту) или пак вишеструке (када се реализују у више ситу-
ација, нпр. дружење са истим појединцима у школи и у комшилуку). 
Језички корелати оваквих мрежа могу се сумарно обухватити следећом 
генерализацијом: што је појединац гушће умрежен са локалном заједни-
цом, то је његов језик ближи локализованим говорним нормама, док рет-
ка и разноврсна мрежа одговара ширем распону језичких средстава. Или, 
друкчије речено, најбоље интегрисани чланови најчешће се служе ло-
калним језичким варијететом, а они слабије уклопљени спремнији су на 
проширивање свог говорног репертоара. Овакав прилаз језичкој пракси 
малих колектива омогућује подробне увиде који измичу одвећ широким 
појмовима као што је друштвена класа, али је методолошки прилично 
компликован за услове многих теренских истраживања. 

4. Говор Новог Сада: неке могуће теме

Како управо изложено не би остало исувише апстрактно, сада дајемо не-
колико сугестија у вези с питањима употребе језика у Новом Саду која би 
се могла разматрати у општем духу претходних напомена – дакако, без 
претензија да се препоруче већ готови модели и обрасци које би само тре-
бало применити на ову ситуацију. Иако је овај град вишејезична средина, 
чиме нуди и знатне могућности за проучавање локалних језичких конта-
ката, међујезичких утицаја, позајмљивања, смењивања кодова и сродне 
проблематике, овом приликом ћемо се из практичних разлога ограничи-
ти на језик који се доскора и званично називао српскохрватски/хрватско-
српски. Најпре, могло би се посматрати на који се начин, и у којој мери, 
у употреби овог језика разликују новосадски Срби, Хрвати, Црногорци, 
Бошњаци, Роми... Између осталог, каква је дистрибуција изговорâ и пи-
сама: ко се служи екавицом а ко ијекавицом, ко их меша, можда и у којим 
односима и приликама, кад пази и кад не пази како говори; те ко пише 
ћирилицом а ко латиницом, јавно и приватно, ко и једном и другом, и 
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тада да ли у хаотичној или мање-више систематској расподели с обзиром 
на врсту текстова, примаоце, ситуацију и слично. Затим, ваљало би утвр-
дити разлике између „елитне” и „народске” језичке продукције, те оне 
у употреби образованих и необразованих, старијих и млађих, мушких и 
женских Новосађана, старинаца и придошлица...

Потом би се могле пратити разне врсте варијабли, идући по нивоима 
језичке структуре (и при томе, можда, обраћајући нарочиту пажњу на 
судбину угрожених дистинкција, јер би то омогућило боље разумевање 
текућих процеса промене). Даћемо само прегршт примера. У фоноло-
гији, како данас изгледају опозиције између африката или унутар акце-
натског система (а у случају акценатских дублета, као код назива познате 
новосадске улице – ко и када каже Дỳнавска а ко Дунàвска, да ли то зави-
си од дистинкције староседеоци/дођоши, од осећања за књижевнојезич-
ку норму или за локални узус, или од нечег трећег, те има ли говорникâ 
који ће у једној ситуацији акцентовати на један а у другој на други начин, 
и зашто). У граматици, може ли се друштвеним чиниоцима објаснити 
дистрибуција и фреквенција употребе инфинитива односно да-презента, 
аориста и имперфекта, одређеног и неодређеног придевског вида итд.

Такође, на пресеку граматике и стила, ту је, примера ради, варија-
ција између пуних, редукованих и алтернативних облика, типа видите/
вид'те/ви'те; дошао/дош'о; где си/де си/ди си; или са њим/с њим – у реду, 
али шта ћемо да помислимо ако чујемо ш њим? Посебно би била зани-
мљива даља испитивања праксе ословљавања: који су данас друштвени 
корелати избора између ти и Ви, господин/гос'ин/гос'н, госпођа/госпоја/
госпа, госпођица/госпојица (господична?) и сл. (да другове и другарице 
пустимо да почивају у миру), те употребе титула и надимака, укључујући 
и разне комбинације ових етикета... А ту су и многе дистинкције у свако-
дневној лексици и фразеологији, у поздравима, у терминологији (нпр. ко 
каже рачунар а ко компјутер) – при чему ваља проценити остатке и дис-
трибуцију културног супстрата немачког или мађарског језика из ранијих 
епоха, а данас нарочито продор англицизама и појаву „англосрпског” у 
јавном дискурсу (Prćić 2005). Разуме се, и у свему томе с нагласком на 
врсти и степену друштвене мотивације која управља избором између мо-
гућности унутар датих варијабли. 

Што се пак тиче могућности праћења језичких промена у току, 
пажња би се могла посветити локалним реализацијама неких ширих про-
цеса. На пример, слабљењу правилâ о дистрибуцији акцената, где би се 
видело како жаргонизми: зафркант, суперишка, разваљотка и сл. без 
изузетка имају краткосилазни акценат на суфиксу, предводећи тако про-
цес „забрањен” традиционалном нормом али делимично већ заступљен и 
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у стандардном језику (в. Bugarski 2005, погл. Српски жаргон између лек-
сикона, граматике и стила). Или, порасту броја могућих консонантских 
скупова на крају речи, где се од Вук-Даничићеве норме са свега четири 
(пласт, грозд, плашт, вожд) позајмљивањем и интернационализацијом 
стигло до више десетина нагло „омогућених” скупова, у речима као би-
цикл, студент, јогурт, индекс, објект, лифт, шахт, слајд, кловн, штанд, 
ринг, киоск, швепс итд. Овде би било упутно погледати како се све у Но-
вом Саду бежи од проблема у речи бицикл (бицикла, бицикло, бицикал, 
бицикли?), и нарочито шта нам о тенденцији разбијања „незгодних” ску-
пова – а тиме и о вероватном даљем правцу промена – говоре реакције 
на за ову прилику измишљену али поучну причицу о томе како је неки 
студенат купио јогурат па уз индекас бесплатно ушао на концерат... 
(Ако се неки скупови не могу разбити а неки други могу, али често с ре-
зултатом који изазива смех, на којој је страни језичка будућност?). 

5. Типови језичких варијетета

Сва дијалектологија се на један или на други начин бави питањима при-
роде и дистрибуције варијација у језику; колективне језичке манифеста-
ције које се профилишу дејством различитих врста варијација зову се 
језички варијетети. У овом одељку ћемо сажето окарактерисати типове 
варијетета релевантних за наша разматрања, од којих смо неке већ по-
мињали у пролазу. 

Варијетет је обухватан и неутралан термин којим се у социолин-
гвистици упућује на било који групно одређени појавни облик неког је-
зика, било то одређење географско, социјално, професионално или какво 
друго. У овом значењу ређе се наилази и на термин идиом (који иначе 
има и других значења), с том разликом што овај може да се односи и на 
целе језике. У самој дијалектологији средишњи појам и термин је, нарав-
но, дијалект, који се традиционално односи на хоризонталну димензију, 
тј. на карактеристични говор неког локалитета или региона. У строго на-
учном дискурсу он је неприкосновен, али је у слободнијој употреби оп-
терећен негативним конотацијама сеоског амбијента, необразованости и 
заосталости – и то отуда што се експлицитно или бар имплицитно кон-
трастира са престижним стандардним и књижевним варијететима. 

Из овог разлога, али и због веће примерености урбаној језичкој 
стварности, у новијој социолингвистичкој литератури примат је припао 
термину вернакулар, са значењем свакодневног, нестандардизованог го-
ворног језика неког града или краја. Он може имати и своју писану вер-
зију, па онда и сопствену вернакуларну књижевну продукцију (то је при-
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ближно оно што се овде назива дијалекатском књижевношћу). Али битно 
је то да се вернакулар противставља стандардном или књижевном језику 
који у истој заједници често постоји напоредо с њим. Тај „саобраћајни 
језик” на енглеском се зове vernacular, на француском langue vehiculaire, 
на немачком Umgangssprache, на руском просторечие (с могућим мањим 
варијацијама у обиму и садржини означеног појма). Код нас је раширен 
нетерминологизовани и заправо неадекватни назив народни језик, који се 
онда по претпоставци опонира књижевном језику (као у двосмисленом 
називу великог речника САНУ: је ли то један исти језик или су ипак два, 
колико год блиска?). Проблем је, међутим, у томе што не постоји неки 
целовит народни језик, него је на том нивоу реч само о скупу народних 
говора, тј. дијалеката. Стога би било добро да се термин вернакулар, код 
нас слабије познат, прихвати и у овдашњој стручној литератури као адек-
ватнији од термина дијалект – бар кад је реч о урбаним срединама, где 
постоји стварна потреба за таквим диференцирањем. 

Тако, на пример, ако говоримо о нишком вернакулару, јасно је да ми-
слимо на општи неформални језик града Ниша, који осим дијалекатског 
супстрата садржи и неке друге слојеве, док се под нишким дијалектом 
заправо подразумева само та карактеристично обојена подлога. Слично је 
и са Београдом и Новим Садом, који за разлику од Ниша и нису изразито 
дијалекатски профилисани, па није евидентно шта би био београдски или 
новосадски дијалект, али има потпуног смисла говорити о одговарајућим 
вернакуларима, премда се они услед одсуства диглосије неће у много чему 
битно разликовати од стандардног језика. Наиме, категоријална разлика и ту 
неизбежно постоји, премда се у реализацији мање осећа. 

Варијетети распоређени или замишљени на вертикалној, тј. 
друштвеној оси, називају се социолекти. Они су својствени различитим 
друштвеним слојевима, генерацијама, професијама итд., па у принципу 
обухватају цео распон од разних жаргона, преко других нестандардних 
варијетета до стандардног језика. Овде успут подсећамо да је за ова раз-
матрања цивилизацијски појам стандардни језик, који денотира функци-
оналну издиференцираност а конотира општу употребљивост у модер-
ним друштвима, важнији од културног појма књижевни језик, који, де-
нотирајући специфично књижевну употребу, конотира вредност. Однос 
између ова два сродна и преклопљена али нипошто истоветна феномена 
такав је да сваки стандардни језик служи између осталог и као књижев-
ни језик, али обрнуто не мора да важи (па нпр. књижевни језици Срба у 
ХVII и XVIII веку нису истовремено били и стандардни језици, напросто 
зато што нису били – стандардизовани).

У преовлађујућем овдашњем поимању представе о стандардном 
језику опонирају се језичким варијететима и манифестацијама који се 
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виде као супстандардни, па се у тим оквирима често говори о урбаном 
супстандарду, иако није унапред јасно шта би то требало да буде. Наиме, 
потку овог разликовања чини вредновање: оно што није стандардно са-
мим тим је не само изван него и „испод” стандарда, дакле по себи мање 
вредно. Ту се опет сусрећемо са пуристичким судовима и предрасудама о 
вредном и безвредном, добром и лошем језику, на којима – уз сву њихову 
раширеност – не може почивати научни опис. Да би се ово боље разуме-
ло, потребно је да се мало задржимо на појму језичког стандарда. 

Одавно је познато да су стандарди у било којој области живота – од 
исхране и облачења, преко саобраћајних правила, до друштвеног понашања 
– знак цивилизације. Њихова појава и учвршћење заправо представљају 
својеврсну вододелницу између претцивилизацијске (у оштријој формула-
цији: варварске) и цивилизоване фазе у еволуцији људског друштва. Слично 
важи и за језичку комуникацију. Док се одвија „по правилима бабе Смиља-
не”, она остаје хаотична и неподобна за тзв. више функције, али кад се стан-
дардизује, она постаје примерена свим потребама модерног живота. Међу-
тим, важно је уочити да овако широко схваћен стандард није толико образац 
колико мерило: није идеалан облик језика, препоручљив и довољан свакоме, 
свугде и свагда, који би тако све остале језичке варијетете учинио сувишним 
и чак непожељним, али јесте нешто према чему се одмеравају друга језичка 
испољења, за којима не престаје потреба самим успостављањем стандарда.

Да дамо само један пример, реч авион свима нам је позната, сасвим 
је уобичајена, неутрална и немаркирана, и у том смислу стандардна. Исту 
денотацију има још неколико речи, али је њихова употреба специфич-
нија и стилски маркирана: аероплан као архаизам, зракоплов као израз из 
западне варијанте, односно хрватског језика, ваздухоплов као струковно 
обојени назив из регистра ваздушног саобраћаја. Све ове алтернативе 
припадају књижевном језику, дакле нису „супстандардне”, али јесу на 
неки начин мање стандардне у поређењу са речи авион, утолико што ова 
служи као аршин, као назив према коме се мере „одступања” у разним 
правцима. Аналогно размишљање може се применити и на целе језичке 
варијетете: стандардни језик није превасходно пажљиво пробран и узо-
ран језик подобан за ексклузивну употребу, него функционално полива-
лентан и уходан инструмент разноврсне комуникације и стваралаштва у 
друштвима савременог света (у образовању, државној управи, медијима, 
култури итд.). (О природи стандардног језика в. нпр. Bugarski 1996, погл. 
Теорија стандардних језика; о процесу стандардизације Radovanović 
2003, погл. Планирање језика - нормирање језика - стандардни језик).

Још коју реч о језичким варијететима или манифестацијама који ос-
тају изван језичког стандарда. Како то скупно назвати? Уобичајена по-
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дела на стандардно и супстандардно веома поједностављује ствари, јер 
подразумева просту двослојну структуру у којој горњи слој представља 
стандард а доњи супстандард (који се онда још често поистовећује са 
жаргоном). Али језичкој стварности много је ближа једна диференцира-
нија слика континуума између нестандардног и стандардног – између, 
популарно речено, језика улице и језика у књигама, са нијансираним 
прелазима који предвиђају место и за релаксирани колоквијални израз, у 
коме нема нужно ничег супстандардног, као и за разликовање говорног 
и писаног стандарда, који нису у свему подударни. Такође и за иначе 
признату интеракцију услед које се стандардни облици могу жаргонизо-
вати, док с друге стране жаргон чини важну одредницу модерне урбане 
књижевности. (Само један пример колоквијалног сегмента поменутог 
континуума, који је у домаћим проучавањима остао запостављен иако 
је од средишњег значаја за урбану дијалектологију: црно вино је стан-
дарднојезичка синтагма, црњак у истом значењу је колоквијализам – не 
и жаргонизам! – али иста реч у значењу ‛црни хумор’ или ‛густо скувана 
дрога’ јесте управо жаргонизам). 

И кад смо већ ту, подвуцимо да је и жаргон међу најважнијим 
састојцима градског говора, често али не обавезно у оквиру језичке ма-
нифестације која се неодређено назива урбаним супстандардом. При 
томе је и сам појам жаргона двосмислен, јер се у најмању руку може ус-
поставити трогуба подела на омладински, супкултурни и професионални 
жаргон, као категорије које се у понечему веома разликују. На подручју 
жаргона у оптицају су и термини арго, сленг, шатровачки и још неки, 
уз извесно семантичко диференцирање. (Шире о жаргону в. Bugarski 
2006).

6. Закључни осврт

На крају овог прегледа могло би бити корисно да издвојимо и посебно 
нагласимо неке општије увиде и ставове које би морали да имају на уму 
они који се баве урбаном дијалектологијом или се за то спремају. 

Пре свега, то је сазнање да се у теренском раду и ове као и других 
врста мора оперисати одређеним бројем аналитичких категорија и рад-
них концепата, али да у самом испитиваном језичком материјалу по пра-
вилу нема оштрих подела нити јасних граница. Да пођемо од самог појма 
једног језика, већ је и он проблематичан: лингвистима је, за разлику од 
лаика, добро познато да је тешко или чак немогуће повлачити неспор-
не границе између језикâ, јер ту социолошки критеријуми претежу над 
чисто лингвистичким. Што се лингвистике тиче, језици су ентитети чију 
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суштину и границе утврђују лингвисти – што ће рећи да су они заправо 
конструкти а не објективно постојећи феномени реалног света, незави-
сни од анализе за те ствари компетентних стручњака. (Довољно је узети 
за пример српскохрватски: је ли то један језик или више језика, и пола-
зећи од којих мерила би се могло тврдити једно или друго?). 

Слично је и са дијалектима, где је разграничавање махом још теже. 
Ни они уистину не егзистирају ту негде у стварности која нас окружује, 
него се њихово постојање аналитички постулира. Добро, сви ће рећи да 
су то групне манифестације неког језика, из чега проистиче да језици 
имају своје дијалекте – али шта то уствари значи, и како изгледају (та-
чније: на који начин постоје) границе између њих? Још 1888. године, када 
је и традиционална дијалектологија чинила тек прве кораке, француски 
филолог Пари (Gaston Paris) је јасно и гласно устврдио да дијалекти не 
постоје, позивајући се на емпиријски неприкосновену чињеницу да нико 
не може да, ходајући по територији неког дијалекта, у једном тренутку 
закорачи на терен другог дијалекта (Навод према Francis 1983: 2).

Међутим, не би ваљало да дијалеката ни на који начин нема, јер 
шта би онда радили толики дијалектолози по свету, и то већ цео век? 
Дакле, има их, али су они, као и језици којима припадају али још у већој 
мери, конструкти – чеда дијалектолошког описа, крштена одговарајућом 
конвенционалном номенклатуром. Они бивају дефинисани скуповима 
изоглоса, па им се тако одређују и границе којих на самом терену пра-
волинијски нема, и додељују им се имена, најчешће мотивисана тери-
торијално (нпр. шумадијско-војвођански дијалект) или лингвистички 
(нпр. штокавски, кајкавски, чакавски дијалекти). (Овде нећемо улазити у 
расправу о адекватности код нас традиционалне поделе на наречја, дија-
лекте и говоре, јер то није део наше теме). Границе између дијалеката 
исцртавају дијалектолози на географским картама; на самом терену пре-
лази између једног и другог овако одређеног дијалекта увек су постепени 
и практично неосетни, тако да је свака класификација у мањем или већем 
степену условна, па унеколико и произвољна. 

Упоредљива је ситуација и по вертикали, у вези са идентификацијом 
и разграничавањем социолеката, с тим што овај посао може да буде још 
заметнији због наглашено континуалне природе већине друштвених поја-
ва. Управо се зато јавља раније поменута потреба за софистициранијом 
методологијом и технологијом када је реч о проучавању градских говора. 
Конвенционалне представе у овом случају јесу да ту имамо један горњи 
слој стандардног језика, па испод тога неки урбани супстандард, па на 
самом дну уличне, наркоманске и друге супкултурне жаргоне, а постра-
нично, можда, суседне приградске дијалекте оних који из околине пре-
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лазе у град. Уз све то треба још у многим случајевима, нарочито великих 
урбаних агломерација, урачунати и сукцесивне таласе имиграције, који 
доносе не само социјално него и етнички, конфесионално и језички из-
диференциране компоненте. Посебно кад у обзир узмемо и ову последњу 
поменуту појаву, постаје очигледна недостатност сваке упрошћене вер-
тикалне скале градских говора. Насупрот томе, овде је типично посреди 
континуално диференцирање у једном вишедимензионалном простору, 
уз стално мешање које би за дијалектолога старог кова било усуд, док је 
за модерно опремљеног социолингвисту прави изазов. 

И за сам крај, из свега реченог следи наук да се у урбаној или со-
цијалној дијалектологији мора искључити селективно усредсређивање 
на престижне варијетете и њихове узорне говорнике. Мора се имати у 
видокругу све што постоји у вербалној продукцији дате средине. Ово 
пак не значи да све то треба стрпати у исту епрувету и добро смућкати. 
Напротив, диференцирање је неопходно, али утемељено континуално и 
аналитички, а не категорички и вредносно. Тако ће се, на пример, кон-
статовати да ће образован свет у пажљивом говору рећи једно, необразо-
вани у неформалним приликама нешто друго; старији ће чешће говорити 
овако а млађи онако; и аналогно код мушкараца и жена, старинаца и до-
сељеника, етнички различитих припадника истог језика, итд. Али се не 
би смело од целог тог богатства издвајати и описивати само оно што се 
оцењује као престижно и вредно, а занемарити све друго као стигматизо-
вано, искварено и недостојно описа. 

Изнад свега, према томе, треба се ослободити наслеђених пуристич-
ких стереотипа о добром и лошем језику, те нормативистичких предрасу-
да о правилном и неправилном у језику, као једном за свагда утврђеним 
и неупитним категоријама. Јер не постоји језик који је сам по себи добар 
или лош; он само може бити употребљен добро или лоше с обзиром на 
конкретну ситуацију. За разлику од нормативних граматичара, који про-
писују како људи треба да говоре, лингвисти – укључујући и дијалекто-
логе – описују оно што они стварно говоре, и то у целом распону варије-
тета, регистара и стилова. Нормативна граматика задовољава несумњиве 
друштвене потребе, али у оквиру својих специфичних циљева, и не сме 
се мешати са дескриптивним лингвистичким радом. (Неће бити случајно 
то што још нико није понудио концепцију некакве нормативне дијале-
ктологије!). Човек који би на терен кренуо са основном идејом да неки 
људи говоре правилно а други неправилно, и који би своје испитанике 
питао како се нешто исправно каже, у старту би се дисквалификовао као 
дијалектолог – свеједно да ли рурални или урбани. А уз то би се показао 
глувим управо за ону кључну хуману ноту којом одзвања модерна дија-
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лектологија, начелно поштујући вредност и дигнитет свих облика људ-
ског говора. 
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Ranko Bugarski

TheoreTical FoundaTions oF urban dialecTology

Summary

This paper first supplies some basic data on the origins of urban or social dialectology, 
as a discipline complementary to traditional rural dialectology, both on the world scale and in 
the former Yugoslavia, with reference to the ideological and methodological preconditions for 
its development. Its fundamental theoretical postulates, concepts and terms are then discussed, 
notably within the sociolinguistically motivated and highly influential approach of William 
Labov. Some possible topics for research into the present-day speech of Novi Sad are suggested 
in this context and the relevant types of language varieties are reviewed. The discussion ends 
by noting certain general insights and attitudes to be borne in mind by those intending to do 
fieldwork in urban dialectology. 
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(Београд)

ГрадСки ГОвОри

СаЖеТак: Чланак даје информативни и критички преглед основних присту-
па у истраживању градских говора, методолошких проблема (квантита-
тивна и квалитативне методе, стабилност друштвене групе, посматрање 
споља и изнутра, избор и састав узорка, диглосивне и вишејезичке зајед-
нице); варијабли (класна припадност, посао, пол, узраст, друштвена мре-
жа, друштвена покретљивост, регион, образовање, личност), временске 
димензије и односа између система и употребе.

Кључне речи: градски говори; методологија истраживања; дијалектологија; 
социолингвистика.

1. Приступи градским говорима1

Традиционалне дијалектологе је по правилу занимао синхрони опис 
најстаријег доступног вида једног дијалекта најрадије на једном забаче-
ном и зато језички хомогеном подручју.2 Градски говори су пак резултат 
урбанизације чија је основна одлика концентрација мобилног станов-
ништва.3 Они, у начелу, постају језички конгломерати чији су саставни 
делови наречје на чијој се територији налазе, елементи из других наречја 
истог језика које са собом доносе досељеници, социолекти који настају у 
одређеном тренутку развоја, генерацијске језичке разлике и, условно ре-
чено, креолски облици настали у сусрету између локалног језика и дру-
гих језика који стижу са усељеницима са других језичких подручја. Због 
те мешавине, у старијој, па делимице и новијој дијалектологији сматра 
се да су градски говори „искварене“ варијанте изворног дијалекта ширег 
подручја на коме се град налази и да зато нису вредни истраживања.

1  Ово је скраћена верзија предавања одржаног студентима постдипломских студија на 
Филозофском факултету у Новом Саду.

2  Chambers – Trudgill (1998) дефинишу стандардног испитаника у западној дијалекто-
логији скраћеницом NORM, „nonmobile older rural males“, стационаран старији сељак. 

3  По препоруци УН градом се сматра свако насеље са преко 20.000 становника, али се, 
на пример, у Данској свако густо насеље са више од 200 становника сматра градом.
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Упркос томе, истраживања градских говора су почела веома рано. 
На пример, норвешки лингвисти Рагнвалд Иверсен и Амунд Б. Ларсен 
још почетком прошлог столећа испитивали су говоре неких норвешких 
градова и тиме били претече урбане дијалектологије, али остали не-
познати, јер су своје радове објавили на норвешком. Ипак, по правилу 
се као године почетка савременог приступа узимају шездесете године 
прошлог столећа и радови Лабова (1963, 1966). Представа о томе да се 
језик мења, али да се језичке промене не могу уочити, што је била једна 
од основних и веома дуго утицајних Блумфилдових (1935) поставки, на-
пуштена је у том периоду. Од тада се и градски и сеоски говори посма-
трају као динамичке величине чије се друштвене, просторне и временске 
варијације система могу уочити и описати. Најбрже су се у том почетном 
периоду развијала истраживања у индустријским земљама са брзом ур-
банизацијом, пре свега на енглеском, скандинавском, немачком говор-
ном подручју, али и ван њих (в. нпр. преглед у Nordin 1976), с обзиром 
да су дотле градови мање-више удвостручили своје становништво, а да 
данас изворно становништво већине већих градова чини око једне трећи-
не укупног становништва. У то време је почело истраживање градских 
говора и на подручју српскохрватског језика (в. преглед у Magner 1978 
и Jutronić-Tihomirović 1985). Временом су се та истраживања развила у 
посебну грану која је у себи спојила дијалектологију, социолингвистику 
и историју језика, а литература је постала веома обимна и не увек јед-
нозначна (за даље опште упуте в. нпр. Wray & Bloomer 2006, Coulmas 
1997, Milroy & Matthew 2003).

Веома грубо посматрано, историја језика је прелазак из система С1 
у коме је, на пример, флексивни систем примарна, а устаљен ред речи се-
кундарна одлика, у систем С2 у коме је ред речи примарна, а флексивни 
систем секундарна одлика. Идеја у истраживању градских говора била је 
иста као и у историографији језика: када, шта, како и зашто почиње да се 
мења. И док су на прва три питања дати многи задовољавајући одгово-
ри, последње питање је остало углавном у домену нагађања и спорења. 
Најкраће речено, лако је одговорити на питање зашто патке имају кожице 
за пливање, али много теже – ако је уопште могуће – одговорити на пи-
тање зашто уопште постоје патке. Цео тај развој у следећих тридесетак 
година поклопио се са изузетно јаким занимањем за метанаучне пробле-
ме лингвистичких истраживања (Рајић 1991), а проблеми из праксе учи-
нили су да се временом велики део пажње преусмерио ка методолошким 
проблемима.
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2. Методолошки проблеми

Лабов је започео своја истраживања у време када је одушевљење упо-
требом квантитативних метода и дедуктивно-номолошких закључака у 
друштвеним наукама било на врхунцу и када је критика тих метода тек 
почињала да се јавља у општој историографији, етнолингвистици и хер-
менутички инспирисаној филозофији науке у Европи. У лингвистици је 
талас критике дошао знатно касније, и многи су тада били понети Лабо-
вљевим методама. Међутим, релативно брзо се почело увиђати да тради-
ционална квантитативна мерења нису довољна, и критика је обухватила 
низ елемената.

У традиционалним квантитативним мерењима рачуна се просек на 
мањем или већем узорку, а он представља групу, а не појединог испи-
таника. Пошто се промена увек јавља у идиолекту и онда даље шири 
кроз социолект или наречје, она је неуочљива за квантитативно мерење 
све док не постане довољнo обимна да стекне статистичку сигнификант-
ност.

Друго, у традиционалној дијалектологији истраживане су првен-
ствено веома стабилне групе и део тог приступа се у почетку пренео и на 
социолингвистичка истраживања. Међутим, урбано становништво пре 
свега није хомогено и стабилно; истраживање говора јединог града на 
острву Свалбард у Норвешкој то добро показује: становници долазе из 
разних крајева Норвешке, запослени су на по неколико година, а онда 
напуштају место, тако да оно нема ни просторне ни временске хомоге-
ности. То је структура становништва коју не покрива ни лабовљевска 
традиција варијационе лингвистике Мелум (Mæhlum 1992). 

Треће, квантитативна мерења могу да идентификују језичке одлике 
јасно одељених категорија као што је, на пример, биолошки узраст, али 
не могу да обухвате различите начине на које се кроз процес социјали-
зације ствара когнитивни узраст, чији су битан део језички развој и је-
зичко понашање. Зато нам квантитативне методе дају мало података о 
великом броју испитаника, а квалитативне много података о малом броју 
испитаника, што говори више о језику. Избор зависи од тога шта хоћемо 
да постигнемо. На пример, Ранди Сулхејм (Solheim 2006: 270) користи 
мали број испитаника, али их пушта да сами говоре о свом језику и њего-
вој употреби. Бринк и Лунд (Brink – Lund 1975) искористили су податке 
добијене од више од 300 испитаника рођених у Данској између 1840. и 
1955. године да би добили слику укупног развоја.

Четврто, језик је у виду у каквом га користимо као појединци лич-
но мотивисани израз нашег друштвеног идентитета, сам избор језичког 
кода је један део избора идентитета. Основно питање у посматрању гру-
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пе која има нехомогену употребу језика јесте како се говорници језички 
међусобно (не) прилагођавају, као и шта утиче на конвергентно и дивер-
гентно језичко понашање, а то је управо оно што се догађа у градовима. 
Ако језик анализирамо на разини макросоциолошких категорија као што 
су друштвене класе, добијамо један сет резултата, али ако пређемо на 
нижу разину апстракције, на микрогрупе, на пример локалне друштвене 
мреже, добијамо другачији сет резултата. Као и у већини сличних слу-
чајева, не треба прилагођавати објекат истраживања методу већ метод 
објекту истраживања, то јест користити и квантитативне и квалитативне 
методе зависно од циља истраживања.

Кључни проблем у истраживању градских говора представља избор и 
састав узорка.4 Метод случајног узорка, користан у низу чисто социолош-
ких и политиколошких истраживања, показао се као недостатан у социо-
лингвистичким истраживањима. Зато се истраживачи радије опредељују 
за биран узорак према одређеним мерилима. Проблем је његова репрезен-
тативност, а она се дефинише различито, зависно од тога да ли се опре-
дељујемо за квантитативна или квалитативна истраживања. Квантитатив-
на истраживања, уобичајена у највећем делу англосаксонске социолошке 
парадигме, захтевају велику количину података, али се у социолингви-
стичким истраживањима показало да је оптималан узорак између 25 и 90 
стратификованих испитаника, а да је око 150 испитаника горња граница, 
јер даље повећање не доноси сигнификантно боље резултате.

Посебан проблем су диглосивне и вишејезичне говорне заједнице. 
Још увек је веома мали број истраживања која обухватају и говорнике 
који су се у дату средину доселили из других говорних средина и оне 
којима дати језик није матерњи иако су сви велики индустријски градо-
ви изразито нехомогени. Досељеници, који имају други варијетет истог 
језика, често развијају диглосију кроз процес језичког прилагођавања, а 
усељеници (страни радници) развијају неки вид језика између двоструке 
полујезичности и потпуне двојезичности. Бар један десети део данашњег 
становништва Шведске чине усељеници, између осталог и у једном ве-
ликом броју интеретничких бракова. Они су распоређени по целој тери-
торији Шведске, али је густина усељеника у појединим деловима толико 
велика да чине прилично компактну усељеничку изразито вишејезичку 
средину. На пример, предграђе Стокхолма Ринкеби већ има развијену неку 
врсту креолског језика названог ринкебиски шведски. Барбара Хорват 
(1985) је у истраживање говора у Сиднеју укључила и испитанике који-
ма енглески није први језик, а Ана Гунарсдотер Гренберј (Gunnarsdotter 

4  Веома добра расправа о мерилима за бирање лингвистичког узорка јесте Chambers 
(1995).
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Grönberg 2004) у истраживање говора у Алингсосу у Шведској укључила 
оне којима шведски није први језик. Зато не постоји нека јединствена 
репрезентативност узорка. Њихов узорак одговара општој популацији, 
али би се могао направити и узорак који одговара једном сегменту те 
популације. Пренето у наше прилике, може се истраживати Нови Сад 
као једна језичка заједница или као више симултаних заједница, а језик 
као систем са варијацијама, као система са подсистемима или као више 
коегзистентних система. Зато се општа мерила поузданости и ваљаности 
мерења морају специфизирати за дати узорак.

Како ће се досељеници и усељеници понашати у новој језичкој 
средини, зависи од низа чинилаца, а пре свега од разине трпељивости 
у друштву према дијалекталном или социолекталном одступању, да ли 
та заједница има један заједнички став према језику (као што то сматра 
Лабов) или пак показује унутарње варијације (као што то сматра Сузана 
Ромен), те општег става према стандардном језику. И једно и друго је, 
у ствари, израз трпељивости према друштвеној различитости уопште у 
једној националној држави. Традиција употребе строго нормираног стан-
дардног језика као што је то случај у словенским језицима (па и код нас), 
немачком и француском, даје веома уске оквирне услове за одступање па 
тиме и промене, посебно ако је одступање повезано са стигматизацијом 
(о њој више у нпр. Trudgill 1986), а мека традиција каква постоји у нор-
вешком језику, даје широке оквире. Тек ако се током избора узорка на 
уму имају и такве чињенице, може се урадити ваљано мерење.

Говорећи о будућности данских дијалеката Торе Крстијансен 
(Kristiansen 1992) сасвим оправдано подсећа да су квантитативне проме-
не у употреби језика резултат битке за говорнике и контролу над језиком 
која се одвија у сфери социјалне психологије. То је идеолошка битка која 
се води око ставова, система вредности, друштвеног значаја и иденти-
тета. Дијалекти не умиру зато што су говорници дијалекта сели у ауто 
или се уписали у градску школу већ зато што се „сељачки“ начин говора 
ниподаштава, и зато га говорници дијалекта пеглају и одбацују, јер не 
желе да буду изложени коментарима и исмевању. Радећи на истраживању 
положаја корисника дијалекта у процесу стандардизације језика (Рајић 
1980), био сам изненађен колико су негативни ставови средине према 
језику утицали на понашање говорника дијалекта, а начин на који и бр-
зина којом студенти са не-београдском дијалекталном основом прелазе 
на стандард када се упишу на Универзитет у Београду, само потврђује 
Кристиансенову тезу.

Проблем у таквим истраживањима је увек да ли постоји унутарња 
ваљаност, односно да ли између језичких појава и изабраних варијабли 
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постоји узрочно-последична веза. На пример, истраживање говора 13 
дечака и 12 девојчица у Редингу, узраста од 9 до 17 година показује да 
употреба облика I wants, you knows, they goes корелира са послом који 
имају, односно желе, грубошћу у наступу и статусом унутар групе као 
варијаблама. Показало се да су дечаци са највишим индексом варијабли 
највише користили наставак -s (Cheshire 1982а, 1982б). Ако послушамо 
београдски говор, примећујемо и без посебног истраживања да млађи 
људи често пребацују нагласак на први слог, а да девојке из средњег слоја 
често отежу вокале. У стандардном социолошком приступу, то запажање 
би послужило као исходиште за радну хипотезу, јер друга истраживања 
показују да постоји извесна веза између пола и узраста с једне и неких 
језичких појава с друге стране.

Међутим, пуки трансфер узорка, варијабли и претпоставки из једне 
у другу средину није могућ. Истраживање језика се разликује од свих 
других истраживања не само по томе што је истраживач истовремено и 
субјект и објект истраживања (дели језик са испитаником), већ и зато што 
је сам језик истовремено објекат истраживања, средство истраживања и 
средство саопштавања резултата, и што као практична људска свест у 
себи садржи вредносне судове о себи самом. То чини избор друштвених 
варијабли посебно сложеним.

3. Варијабле

Лабов је у својим истраживањима узео у обзир занимање, образовање 
и породични приход (на скали од 1 до 10 поена), Традгил је узео зани-
мање испитаника, занимање његовог/њеног оца, приход, образовање, 
подручје становања и тип становања и поделио узорак у пет друштве-
них група, док је Чејмберс оспорио такве поделе сматрајући да су оне 
сувише детаљне, и – на основу истраживања у Глазгову – истиче да је 
довољно употребити посао испитаника као мерило класне припадности. 
Репрезентативан узорак се једноставно не може урадити уколико се при 
избору испитаника не узму у обзир друштвене варијабле са којима ће се 
корелисати њихово језичко понашање. 

Класна припадност је у већини истраживања битна варијабла, али не 
дефинишу је сви на исти начин, односно колико има дефиниција класе као 
друштвене групе, толико има и различитих употреба те варијабле у социо-
лингвистичким истраживањима. При томе може постојати велика разлика 
између објективне дефиниције класне припадности (каква год она била) 
и њеног субјективног доживљаја (што је посебно изражено у САД, где се 
и припадници радничке класе радо исказују као припадници средње кла-
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се). Искуства из истраживања показују да ваља оперисати са бар четири 
друштвена слоја: нижа, нижа средња, виша средња и виша класа.

Посао, врста посла који се жели и очев посао јесу варијабле пре-
ко којих се понекад дефинише припадност одређеној класи, понекад се 
узимају као модификационе варијабле у односу на класу, а понекад као 
посебна варијабла. Различите врсте послова дају различите приходе и 
имају различит статус у друштву, за посао се често везује и одређени 
скуп образаца понашања, а међу њима и језичко понашање.

Пол је без сумње најчешће коришћена варијабла, не само зато што 
се и без посебног испитивања могу чути разлике у начину на који жене и 
мушкарци користе систем, већ и зато што је пол лако одредива величина 
с обзиром да је стабилна биолошка величина (далеко је сложенији про-
блем ако се у обзир узме род као променљив конструкт друштвених окол-
ности). Истраживања показују да жене у великом броју случајева користе 
престижне облике више него што то чине мушкарци. На пример, Традгил 
(1972) показује да у Норичу жене више користе престижни фонем [ŋ] 
него стигматизовани облик [n], и да то чине у свим друштвеним класа-
ма. Жене у нижој средњој класи су знатно осетљивије од мушкараца на 
престижне облике и склоне хиперкоректности, то јест користе погрешне 
облике за које верују да су исправни у односу на стандардни језик и стан-
дардни изговор. Међутим, оне истовремено изразито варирају стил, од 
најнеформалнијег, када користе већи број непрестижних облика, до нај-
формалнијег, када их користе у подједнако малој мери као и припадници 
више класе. С друге стране, мушкарци и припадници нижег слоја чешће 
користе нестандардне облике. Лабов (1966) сматра да постоји прикри-
вени престиж у том коришћењу, а Традгил уводи термин covert presige 
и overt prestige о начину на који мушкарци и жене доживљавају свој је-
зик у Норичу: Жене сматрају да користе више, а мушкарци да користе 
мање стандардних облика него што у стварности користе. Код мушкара-
ца локални облици уживају прикривени престиж, а код жена стандардни 
облици отворени престиж.5 Прикривени престиж се јавља као проблем 
лојалности или према стандарду или према локалној заједници, и зато је 
тешко рећи колико је он несвестан а колико свестан избор. Робин Лејкоф 
(1975) доводи коректност код жена у везу са понашањем, изгледом и уг-
ледом у мушким очима. Уз њу, низ других истраживачица, на пример 
Дебора Камерон, Дебора Танен и друге, утврдиле се одређене обрасце 
језичког понашања жена, и ти резултати морају бити узети у обзир када 

5  Резултати мог истраживања о положају корисника дијалекта у процесу стандардиза-
ције и разговори са студентима и студенткињама из унутрашњости показује исту такву 
расподелу (в. Rajić 1980).
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се испитује како жене користе језик у градским срединама. Истраживања 
у Шведској реализације гласа [š] показују јасне класне, полне и генера-
цијске разлике у великим градским и регионалним срединама, а истра-
живање појединих фонолошких елемената говора у Ескилстуни показује 
да у шест варијабли девојчице показују већу склоност ка стандардном 
језику, а дечаци само у једној. С друге стране, остаје спорна тачка ко-
ришћење жена као испитаника у малим и сеоским срединама, јер се ис-
траживачи не слажу колико је стандардни језик уопште стизао до села 
ван основношколске наставе и колики је његов стваран утицај (в. нпр. 
Coates 1993).

Друштвене мреже као варијаблу увела је Лесли Милрој (Milroy 
1987), којa је прво сама, а затим заједно са Џејмсом Милројем радила ис-
траживање у Белфасту у два протестантска и једном католичком раднич-
ком подручју, у којима су мушкарци мало покретни, јер раде у локалној 
фабрици, а жене веома покретне, јер као спремачице раде у различитим 
деловима града. Истраживање је показало како друштвена мрежа (најјед-
ноставније речено друштво у коме се неко креће) спречава језичке про-
мене, јер систем одржава у истом стању. Јака социјална мрежа даје јаке 
локалне облике. Пошто жене имају мање чврсту мрежу од мушкараца 
због своје покретљивости, оне се више крећу ка стандардним облицима. 
Чејмберс сматра да класа утиче посредно, а друштвена мрежа, која је 
ужа и свакодневна, непосредно. У тим истраживањима је утврђено да 
употреба стандардних облика даје виши друштвени статус, а да употреба 
локалних облика даје утисак солидарности са локалном заједницом.

Крајем 1980-их Дитмар, Шлобински и Вахс (Dittmar, Schlobinski i 
Wachs 1988) истражују берлински градски говор у типично радничкој за-
падноберлинској четврти Вединг, Целендорф, типичној по средњем слоју, 
те четврти Пренцлауер Берг, изразито радничком подручју бившег источ-
ног Берлина. Реализација система у радничкој четврти Вединг налази се 
на средокраћи између реализације говора у друге две градске четврти. 
Шенфелд и Шлобински (Schönfeld – Schlobinski 1995) показују у свом 
истраживању да су бивши источни Берлинци принуђени да се прилагоде 
начину говора у бившем западном Берлину. Другим речима, мешавина 
политичког, економског и групног притиска мења говор ка ономе што је 
политички и већински прихватљиво.6

Џени Чешир (Cheshire 1982а, 1982б) истраживала је језичко пона-
шање радничке омладине у Редингу, Пенелопе Екерт (Eckert 1989) језич-
ко понашање омладину у предграђима Детроита (групу jocks, која се пр-

6  За критички преглед припајања Немачке Демократске Републике Савезној Републи-
ци Немачкој види Бале (Baale 2008).
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венствено занима за спорт и школске активности, и групу burnouts, која 
се првенствено занима за активности ван школе и често користи дроге, 
и једну групу названу in-betweens). Те три групе различито конструишу 
и реконструишу језички систем. Џек Чејмберс (Chambers 1995) детаљно 
расправља интеракцију између друштвене мреже и других варијабли.

Занимљиво је и истраживање језичког понашања жена које су удате 
у норвешком граду Бергену. Реч је о шведском и норвешком језику, који 
су структурно практично исти језици, али са ипак довољно разлика у 
фонологији и морфологији да се оне чују већ при првим речима. Ћерстин 
Нурденстам (Nordenstam 1979) испитивала је четири језичка елемента: 
коришћење негација, личне заменице првог лица, инфинитивни наста-
вак и род именица. Установила је да жене које имају висок друштвени 
положај или посао који има висок статус задржавају шведски (што висок 
статус шведског језика у Норвешкој додатно олакшава). Жене са нижим 
друштвеним статусом мешају своју варијанту шведског са бергенским 
говором или скоро у потпуности прелазе на локални говор. Национална 
припадност супруга показала се као чинилац који их у томе или кочи или 
подстиче.

Покретљивост као друштвена варијабла је веома битна у истра-
живању Лесли Милрој говора у Белфасту. Жене су хоризонтално много 
покретљивије од мушкараца, прелазе границе локалних говора и због 
тога се више окрећу стандарду. Насупрот њој, Лабов (1966) говори о вер-
тикалној покретљивости, а то је нешто сасвим друго, то је прелазак из 
ниже у вишу друштвену групу.7

Узраст је, с тачке гледишта историје језика, најбитнија варијабла. 
Главни проблем је како одредити групу која ће се дефинисати као узрасна 
група. Уобичајено је да се у социологији узима распон старости од око 
десет година, јер се сматра да он чини једну генерацију, чији најмлађи 
и најстарији члан деле веома слична искуства. На пример, Волтер Ф. 
Едвардс (Edwards 1992) је истражио говор у црначкој четврти Детроита и 
утврдио да старији становници више користе локални говор, тзв. црначки 
енглески (Black-English), а да се млађи више окрећу ка стандарду. Истра-
живања уопште показују да су за језичко понашање деце релевантни чи-
ниоци узраст, пол, језик родитеља (исти или различит идиолект), њихо-
ве амбиције изражене кроз друштвено рангирање различитих занимања 
којима теже и промене личности током узраста. Уопштено се показује 
да су дечаци склонији да користе одлике локалног говора, а девојчице 
стандарда. Реч је, наиме, о томе да социјализација интернализује друш-
твене вредности пре интернализације језичког понашања. Истраживање 

7  Тај је процес књижевно можда најбоље описао Бернард Шо у драми Пигмалион.
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одржавања разлике између отвореног и затвореног гласа [ö] у Гетебор-
гу показује да старији задржавају разлику из стандардног језика, док је 
млађи исмевају и резултат је да се отворени глас [ö] шири по Шведској. 
Слична је ситуација у Бергену где млади бришу разлику између [š] и [ç] 
и прелазе на [š].

Регион и подручје су битни за омеђивање група. Ако посматрамо 
Дедиње и Сењак, они су простор социјалног дисконтинуитета, то јест 
њихово становништво се у великој мери мења са променом друштвених 
односа, али је то уједно простор континуитета друштвених привилегија, 
то јест они који ту станују увек чине привилеговану групу. Ниједан град 
у Србији није имао довољно дуго стабилно становништво да би се раз-
вили јасни, класно и просторно омеђени социолекти, али се ван централ-
них подручја, у дивљим насељима и подручјима насељавања избеглица 
по ободима градова ствара специфична мешавина различитих говора и 
дијалеката. Ту се данас већ уочавају разлике између говора генерације 
родитеља, који у великој мери задржавају своје одлике и евентуално 
прелазе на локални, на пример београдски говор, у општењу са старим 
Београђанима, и њихове деце, која у великој мери прихватају београдски 
говор. Такве су промене увек најјасније у централном делу региона, а 
опадају са кретањем ка његовом ободном делу, јер је у централном делу 
стабилност по правилу већа, док се ободни део брже мења и шири.

Образовање је битан чинилац у прихватању промена, а посеб-
но у преласку на стандард, што ствара диглосивну ситуацију. Уопште-
но посматрано, истраживања показују да људи са нижим образовањем 
чешће чувају локалне одлике од оних са вишим образовањем, али и људи 
са вишим образовањем могу користити елементе из локалног говора као 
део „народског“ имиџа.

Личност испитаника је модификациони чинилац у односу на 
надређене чиниоце. Реч је о објективном друштвеном статусу или субјек-
тивном доживљају тог статуса, осећају идентитета, интровертности, 
екстровертности, његовом или њеном положај у хијерархији групе којој 
припада, идентификацији ка унутра у групи или ка споља ка другим гру-
пама, дружењу, бављењу спортом, начину коришћења слободног време-
на и тако даље. Део тих елемената се издваја у чинилац стила живота, 
али истраживања показују да он мало утиче на језичко понашање у по-
ређењу са, на пример, полом као варијаблом, и да не даје лонгитудинал-
не последице у виду промене система, јер првенствено припада сфери 
социолеката и сексолеката (в. нпр. резултате до који су дошле Sundgren 
2002 и Grönberg). Језик говоре појединци, али је група меродавна за ње-
гов укупан развој, и нека промена може да се развија само уколико група 
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допусти и прихвати одступање од понашања групе изражено одступањем 
у језичком понашању.

4. Временска димензија

Град је, за разлику од сеоске средине, језички веома динамична средина 
са далеко бржим променама елемената система. Када се метод генера-
цијског узорковања примени у социолингвистици, често се узме група на 
средокраћи једне генерације. На пример, узму се они припадници једне 
друштвене групе који имају 20 година и они који имају 80 година, па, иако 
постоје у истом времену, сматра се да разлика у старости даје довољну 
временску димензију. Тада се оперише такозваним привидним временом. 
Основа тог приступа је у претпоставци да се развој језика окончава негде 
око двадесете  године и да се он касније не мења у знатнијој мери (в. нпр. 
Chambers 1995: 188). То аутоматски повлачи закључак да животне фазе 
не утичу на језичко понашање, да време, у ствари, престаје да постоји 
након двадесете године. Истраживања су, међутим, показала да људи 
мењају свој језик све негде до педесете године живота, па чак и касније 
(в. нпр. Sundgren 2002). Осим тога, испитаници се током истраживања 
могу понашати и диглосивно (локални говор и стандард) и триглосивно 
(изворни говор досељеника, локални говор и стандард), те се резултати 
морају кориговати бар према тој варијабли језичког понашања.

Прелазни облик ка стварном времену јесте када се на једном месту 
уради истраживање, а онда се резултати упореде са ранијим записима. 
Реч је углавном о поређењу са записима сеоских говора, јер су градски 
говори ретко описивани. Сам метод има своје предности, јер показује да 
стабилност сеоских заједница уопште није онако чврста у савременом 
времену као што се претпостављало (в. нпр. Björkum 1974).

Истраживање у стварном времену користи исте испитанике 20 или 
више година касније, на пример Херман (Hermann 1929), који је истра-
жио дијалекат у градићу Шарме у Швајцарској који је Мелан описао 
1899. и 1904, Фаулер (Fowler 1986) је 20 година после Лабова истражио 
исту робну кућу у Њујорку, Традгил се вратио у Норич 15 година касније, 
говор јапанског града Цуруоке истражен је 1950. године, па онда сва-
ких следећих 20 година, Paunonen је истражио говор Хелсинкија 1970. 
и 1990, Нурберј је истражио говор града Ескилстуне, а Ева Сундгрен га 
је понове истражила скоро 30 година касније и тако даље (в. преглед у 
Sundgren 2002 и коментаре у Hernes 2007). Истраживање у стварном вре-
мену јесте најпоузданији показатељ промена језика кроз животне фазе, 
јер се кривуља текућих језичких промена може јасно исцртати. При томе 
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је важно држати на уму да се неке промене настављају и спроводе до 
краја, али и да се неке промене заустављају на пола пута или повлаче и 
систем се враћа у исходишно стање.

5. Систем и употреба

Језичкоисторијски процес се најједноставније може приказати као кре-
тање од стања АБЦД преко стања БАЦД до, на крају, само стања БЦД. Појава 
иновација, њихов повод, брзина одвијања процеса, време потребно да 
се процес развије и оконча или прекине зависе од спољних чинилаца 
(демографска густина, кретање становништва, географске одлике итд.) 
и унутарњих чинилаца (одлика система и, код језика у контакту, њихове 
типолошке одлике). Из опште историје језика је познато да се централни 
елементи система боље чувају, то јест ређе мењају од његових перифер-
них елемената. У развоју градских говора, најотпорнији на промене су 
фонолошки елементи и елементи дијалекта, односно социолекта који су 
најраширенији и најлакши за разумевање, а најбрже се мењају и губе 
најмаркиранији елементи лексике и морфологије, који су најтежи за ра-
зумевање. Истовремено, повремено се чувају они локални елементи који 
припадају основи локалног идентитета. Најобимније мени познато ис-
траживање улоге града у иновацији и ширењу једне промене јесте Чејм-
берса и Традгила (Chambers –Trudgill 1998): Увуларно р почиње да се ко-
ристи у Паризу током XVII века, стиже у јужну Шведску током 1890-их, 
а одатле се шири од града до града, и то од већих ка мањим градовима (в. 
иначе и Trudgill 1986).

Уколико се градски говори посматрају с тачке гледишта уопштавања, 
могу се поставити следећа основна питања: Које су промене уопште мо-
гуће? Како су поједине промене међусобно повезане? Које су промене 
чешће, а које ређе? Да ли се промене догађају само у систему или и у 
његовој употреби? Да ли промене почињу одозго или одоздо у једној 
широј заједници. Ко је водећа група у променама? Ако посматрамо ситу-
ацију у градским срединама у Србији, развој иде углавном ка регионал-
ном супстандарду или стандарду мењањем морфологије, затим најмар-
киранијих фонолошких разлика, а на крају променама у синтакси. То се 
комбинује са општим променама система у виду губитка разлике између 
краткоузлазног и краткосилазног акцента, преноса нагласка на први слог, 
губљења ијекавице, губљења аориста и имперфекта, губљења промене 
колективних бројева и још неколико мањих промена. Њихов укупан ре-
зултат јасно обликује београдски говор и његове варијетете. Досељеници 
у београдској средини често прихватају оне елементе локалног говора 
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који најбрже могу послужити за идентификацију са новом средином. У 
Новом Саду је ситуација нешто сложенија, јер је знатно учешће мањин-
ских језика, а сем стандарда постоје и регионални стандард, елементи 
говора таласа колониста иза Другог светског рата и првог и другог избе-
гличког таласа.

 Без обзира на којој се разини система или његове употребе оства-
рују разлике, битно је утврдити да ли је реч о квалитативним разликама, 
код којих једна група испитаника користи само једне, а друга само друге 
облике, или је, пак, реч о квантитативним разликама, у ком случају сви 
испитаници користе све облике, али са различитом учесталошћу, на шта 
указује Бенгт Нурберј (Nordberg 1972, 1985) у свом истраживању говора 
у шведском граду Ескилстуна.
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Summary

The article gives informative and critical overview of basic approaches in investigation 
of urban speech; methodological problems (quantitative and qualitative methods, the stability 
of social groups, outside and inside approach to the group, selection and structure of the sample, 
diglossia and multilinguistic societies); variables (social class, profession, sex, age, social net-
work, social mobility, region, education, personality); longitudinal time dimension; correlation 
between system and performance.
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иСПиТивања ГрадСких ГОвОра у СрбиЈи

СаЖеТак. У раду се даје преглед и критички осврт на досадашња испи-
тивања градских говора у Србији с обзиром на избор урбаних центара и 
њихово дијалекатско окружење, време почетка истраживања и ауторе који 
су се тиме бавили. Такође се указује на методолошке проблеме везане за 
утврђивање корпуса и његову дескрипцију, као и на феномене истражи-
вања.

Кључне речи: српски језик, урбана, социјална дијалектологија, Србија.

1. Увод

1.1. Предмет овог рада јесте преглед и критички осврт на досадашња 
испитивања градских говора у Србији. Ради прегледности, рад ћемо по-
делити у три целине. У првој ћемо се осврнути на подручја која су била 
истраживана с обзиром на избор урбаних центара и њихово дијалекатско 
окружење, време почетка истраживања и ауторе који су се тиме бави-
ли. Другим речима, трудићемо се да утврдимо мотиве и разлоге који су 
подстакли истраживања овог типа, као што су жеља за применом нових 
теоријских и методолошких модела, потребе корпусног планирања стан-
дардног језика, дијалекатско окружење, које се знатно разликује од стан-
дарда, економска и политичка промена структуре становништва градских 
средина и сл. Друго поглавље овог рада биће посвећено методолошким 
проблемима испитивања градских говора. Наиме, реч је о природним и 
социјалним критеријумима за избор информатора и методу прикупљања 
грађе за корпус, али и за његову дескрипцију. У трећем поглављу освр-
нућемо се на истраживане феномене. Наиме, битно је утврдити да ли 
се језичке варијације и прилагођавања одвијају и на нивоима вишим од 
фонетског, конкретно на морфолошком, будући да већина страних аутора 
оперише морфосинтаксичким и морфолексичкм појмовима (Јутронић-
Тихомировић 1987: 257-258).
1.2. Циљ овога рада јесте критичко презентовање свега онога што је до 
сада урађено како би се наша стручна јавност подстакла на даља испити-
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вања урбаних али и руралних средина примењујући проверене методе и 
резултате урбане или социјалне дијалектологије на подручју Републике 
Србије. Истина, ова испитивања се не могу реализовати без познавања 
стране литературе, на коју се поједини наши аутори позивају. Овом при-
ликом, због ограниченог простора, изостављамо анализу урбаних испи-
тивања на некадашњем српскохрватском језичком простору. Међутим, 
због чињенице да се наша испитивања тешко могу реализовати без по-
знавања онога што је досад урађено на осталом простору српскохрват-
ског језика и да, колико је мени познато, немамо објављену библиогра-
фију радова посвећених овој проблематици, ми смо се одлучили да то 
учинимо уз овај прегледни текст.1 

2. Подручје истраживања

ГРАДОВИ
2.1. Паралелно са чисто лингвистичким приступом дијалектолошким ис-
траживањима почео је и индиректни утицај друштвених наука, што је 
условило ново поимање дијалеката. Тако сада дијалекти не представљају 
само регионалне већ и социјалне варијације, а тежиште истраживања се 
са руралних средина преноси у урбане центре (Chambers –Trudgill 1980: 
45). Ранко Бугарски (1996: 211-212) указује на основну разлику између 
општелингвистичких и социолингвистичких метода. Прве се интересују 
за инваријантност и срж структуре језика, а друге за варијабилна прави-
ла у којима се огледа непосредни друштвени контекст језичке комуника-
ције. Аутор истиче да већина варијанти носи обележја друштвених по-
дела или критеријума, а да је мали број истински слободних варијација. 
Тако се употреба предлога због и услед у реченици Није дошао због/услед 
болести сматра слободном варијацијом. Међутим, ако би се у истом кон-
тексту употребио предлог ради, то би значило да говорник не познаје 
норму и да је његова језичка култура и образовање на нижем нивоу. 
2.1.1. На територији Републике Србије мали је број урбаних центара у 
којима су уопште вршена дијалектолошка истраживања, а поготову она у 
којима се примењују методе социјалне дијалектологије. Углавном је изу-
чаван у потпуности или фрагментарно говор оних центара који се налазе 
на подручјима дијалеката који су знатно удаљени од стандарда. Тако је 
говор Ниша, који се налази на подручју призренско-јужноморавског под-
дијалекта, поређен са говором Сплита и Загреба (Магнер 1983 и 1984) 
и околним руралним идиомима (Тома 1994/5 и 1998). Говор Власотинца 

1  Свака допуна ове библиографије биће значајан и користан допринос комплетирању 
библиографије урбане дијалектологије на српскохрватском језичком простору.
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(Станковић 1997) стециште је сва три поддијалекта призренско-тимочке 
дијалекатске области и два језика (српског и ромског). Говори Лесковца 
(Михајловић 1977) и Призрена (Реметић 1996) испитивани су у складу 
са традиционалним монографским описима српских говора, а овај по-
следњи и у светлу језичке интерференције (Реметић 1996а). У говору 
Пирота и околним селима тимочко-лужничког поддијалекта забележена 
је лексика, која се својим семантичким и другим граматичким одликама 
разликује од суседних говора и стандарда (Живковић 1987). Однос стан-
дарда и жупског говора испитиван је у светлу социолингвистичких про-
мена (Јовић 1979). У српском староседелачком говору Бечеја, код дваде-
сет информатора рођених између 1899. и 1914. године уочени су, поред 
типично бачких особина, и елементи стандардног језика, као и мађарског 
језика. Још је двадесетих година прошлог века Милош Московљевић 
(1921: 132-140) истакао да говор Београда чини засебну целину у односу 
на шумадијски дијалекат и да би га стога требало проучавати. Љубиша 
Рајић (1980-1981) је у Београду испитивао две групе информатора, оне 
који напуштају свој дијалекат и оне који употребљавају београдски го-
вор. Од ових других је тражено да изнесу свој став о дијалекту и онима 
који се њиме служе. 
2.1.2. Душан Јовић (1983: 39), с обзиром на структуру становништва, 
дели градове у три групе. Прву чине мањи градови, обично администра-
тивни центри без већих индустријских објеката, чије је становништво 
из непосредног дијалекатског окружења. Језик тих средина се не разли-
кује много од стања пре Другог светског рата, једино што се осећа јачи 
утицај књижевног/стандардног језика. Другу групу чине републички 
центри са развијеном индустријом (Београд, Загреб, Ријека, Крагујевац, 
Нови Травник) и са дијалекатски веома хетерогеним становништвом. У 
трећој групи се налазе многојезични урбани центри (Нови Сад, Суботи-
ца, Приштина, донекле и Београд), чије је становништво национално и 
дијалекатски диференцирано. Такође, треба истаћи да су разлике између 
мањих градова и околних села у начину живљења и језику све мање. Ком-
паративно изучавање идиома насталих узајамном интеракцијом дијале-
кта и стандарда у оваквим срединама захвално је поље социјалне/урбане 
дијалектологије.
2.1.3. На основу овог кратког прегледа можемо закључити да је интерес 
за говоре урбаних средина био изузетно мали. Започето је са испити-
вањем говора главног града, а затим се пренело на Ниш, индустријски, 
административни и културни центар југоисточне Србије, на Призрен, ви-
шејезичну средину са културним престижом, на Лесковац, индустријски 
центар, и Пирот, индустријски центар на источној периферији српског 
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језика. Најзад, испитиван је говор и мањих градова, вароши, као што су 
Власотинце, Александровац Жупски и Бечеј (Карта бр. 1). С обзиром на 
дијалекат, најинтересантнији су били градски центри на подручју при-
зренско-јужноморавског поддијалекта (Призрен, Власотинце, Лесковац), 
потом косовско-ресавског (Александровац Жупски), смедервско-вр-
шачког, у околини Београда, и најзад војвођанског поддијалекта (Бечеј). 
Избор одређеног говора града за изучавање свакако је условљен престиж-
ношћу наречја и дијалекта који се користи у њему, али и степеном очу-
ваности једног дијалекта. Тако Јовић (1983: 38) истиче, због књижевне 
и културне традиције, престижност чакавског у Сплиту и кајкавског у 
Загребу. Међутим, Тома (1994/1995, 1998) чување призренско-јужномо-
равског поддијалекта у говору Ниша објашњава његовом структурном 
удаљеношћу од стандарда, градском структуром становништва, које по-
тиче из околних планинских села у којима је утицај стандарда знатно 
слабији.

ВРЕМЕ ИСПИТИВАЊА
2.2. Елементе социјалне дијалектологије налазимо још двадесетих годи-
на XX века (Московљевић 1921), а доследнију примену методологије ове 
дисциплине тек на крају истог века (Рајић 1980-1981, Магнер 1983, 1984; 
Тома 1994/5, 1998; Станковић 1997). Од времена (1905) када је Алексан-
дар Белић, својом монографијом Дијалекти јужне и источне Србије, од-
редио критеријуме за избор аутентичних информатора и дао модел за 
опис српских говора, дијалектолози су се окренули њиховом бележењу 
и испитивању. Ретки су били они који су указивали на бар неки од аспе-
кта хоризонталне стратификације говора руралних средина (Јовић 1968: 
224-225, Николић 1991: 233, Бошњаковић 2003). Углавном се то свело на 
истицање разлика између говора старијих и млађих. Павле Ивић (1994: 
221) је указао на својевремено чување фонеме /х/ у градском говору Пећи 
под утицајем турског и албанског језика, захваљујући тежњи житеља 
овог града да се њихов говор разликује од онога којим су се служили 
мештани околних села. 

АУТОРИ
2.3. Из досадашње и касније анализе видећемо да су на потребу изуча-
вања језика града, као важног феномена „на којем израста сутрашњица 
наше културе” (М. Ивић 1965: 745), указивали првенствено професори 
опште лингвистике (М. Ивић 1965/1997; Бугарски 1965/1996; Радовано-
вић 1997; Јовић 1976, 1978), а конкретнијим проблемима бавили су се 
страни аутори (Магнер 1983, 1984; Тома 1994/5, 1998) и наши дијалек-
толози (Јовић 1979; Реметић 1996, 1996а; Станковић 1997). Положај ко-
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рисника дијалекта у Београду, као што смо видели, испитивао је Љубиша 
Рајић (1980-1981), врстан познавалац скандинавских језика, који имају 
традицију у изучавању социолингвистичких карактеристика урбаних 
средина. Наш чувени дијалектолог Павле Ивић (1986: 98) осврнуо се на 
разлоге због којих социјална дијалектологија није нашла тако плодно тло 
код нас. Тако он констатује да оваквих проучавања код нас нема „зато 
што социјална диференцијација у језику има кудикамо плиће корене и 
краћи домашај од територијалне, а помало и зато што наши дијалектоло-
зи, уколико су и упознати с најновијим америчким остварењима, досад 
нису покушали да их примене на говоре наших градова где ипак има 
проблема достојних пажње”. Исто тако, он указује на карактеристике 
градских говора и правце истраживања (П. Ивић 1986: 99). Урбани иди-
оми су препуни мешавине, будући да су у градовима бројнији дошљаци 
од оних који су рођени у њима. Дијалектолози треба да одговоре „како се 
та мешавина кристалише, које језичке црте у њој освајају терен, које се 
уопштавају, а које опет нестају,” затим, „у којој мери побеђује књижев-
ни језик, а у којој се приликом дијалекатске нивелације усвајају и неке 
појаве које су му туђе”. Треба да се утврди „има ли осетнијих разлика у 
овим процесима међу друштвеним слојевима који, на крају крајева, нису 
туђи ни нашој стварности”. Интересантна је и брзина којом се „укључују 
у језичку слику неког града грађани који су у њега дошли као одрасли 
људи”. Треба истражити „шта бива са њиховом децом, чувају ли она још 
понеки траг порекла својих родитеља, или су асимилирани без остатка”.

Закаснело шире интересовање за градске говоре у неким земљама, 
па и код нас, повезано је са вредносним системима који леже у основи 
сваке културе. Нажалост, тако је градски говор сматран конгломератом 
искварених говорних типова који не заслужују посебну пажњу истражи-
вача. Јасно је да је овде реч о народнолингвистичкој предрасуди (Бугар-
ски 1996: 119-120).

3. Методолошки проблеми истраживања

МЕТОДИ ЗА САКУПЉАЊЕ И ОПИС ГРАЂЕ
3.1. Будући да испитивања говора урбаних центара спадају у домен со-
циолингвистике, лингвисти ће методе и технике преузети из социоло-
гије и других друштвених наука. Већина од њих је приказана у књизи 
Љубинка Пушића (1997: 35-44). Овом приликом прокоментарисаћемо 
њихову примену у испитивању говора града. Тако ће се квалитативним 
методом регистровати нека појава, а потом квантитативном методом 
утврдити и њен опсег. У овом другом случају обично се израчунава ин-
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декс фреквенције неке појаве, који се добија дељењем броја примера које 
испитујемо са укупним бројем забележених примера, а потом се то пом-
ножи са 100. Нажалост, ову формулу не налазимо у радовима аутора који 
су испитивали урбане идиоме у Србији. Њу скоро редовно примењује 
хрватска лингвисткиња Дуња Јутронић-Тихомировић (1989: 55). Међу-
тим, ако нисмо у могућности да дамо статистичке податке, тада можемо 
дати скалу фреквенције, при чему се постојање неке особине обележа-
ва са (+), а њено одсуство са (-). Већи број плусева говори о језичкој 
тенденцији промене (Јутронић-Тихомировић 1986: 19). Нажалост, ни о 
овоме у нашој литератури нема много говора. Истина, Јовић (1979: 250), 
због ограниченог броја података, констатује да је својим радом желео 
само да покаже које су тенденције у жупском говору и који фактори де-
лују на промене. Станислав Станковић (1997: 176) пак користи схематске 
приказе у представљању разграђивања дијалекатских типова према гене-
рацијској диференцијацији. Упоредним методом утврдићемо сличности 
и разлике у дистрибуцији неке појаве у различитим деловима града, у 
говору младих и старих, образованих и необразованих, мушкараца и 
жена, староседелаца и досељеника итд. Ради прегледности било би до-
бро те податке мапирати или схематски приказати, као што је то учинио 
Станковић (1997: 179 и 176). Без историјског и демографског приступа 
многи проблеми би остали необјашњени. Ово је нарочито значајно за 
утврђивање времена, узрока и праваца досељавања становништва у град-
ске центре. 

ИНТЕРВЈУ И ВАРИЈАБЛЕ КОЈЕ УТИЧУ НА ГОВОР ИСПИТАНИКА
3.2. Према типу медија грађу можемо поделити у говорени и писани кор-
пус (Савић 1999: 86). Први се сакупља помоћу анкете и интервјуа, ак-
тивним (са учествовањем) и пасивним (без учествовања) посматрањем, 
а други из писаних извора, докуметационом анализом. Навешћемо иску-
ства наших аутора у прикупљању грађе за испитивање градских говора. 
Најпре ћемо се осврнути на типове интервјуа, одабир узорка и елементе 
који утичу на информатора. 
3.2.1. Тако је Љубиша Рајић (1980-1981: 373) у Београду осамдесетих 
година прошлог века у испитивању положаја корисника дијалекта у про-
цесу стандардизације говора користио технику усменог благог испити-
вања, без бележења у упитник пред говорником и при томе су формиране 
две групе. У првој су били испитаници који су напуштали дијалекат и 
усвајали стандард, а у другој они који су износили свој став о дијалекту 
и онима који се њиме служе. Узорак је формиран на основу узраста, зани-
мања, образовања и пола. Тако прву групу чини 10 испитаника старијих 
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од 50 година, другу исти број између 30 и 50 година и последњу исти број 
млађих од 30 година. По троје је било радника и службеника са средњом 
спремом и по четворо са високим образовањем. У старосној групи је био 
подједнак број жена и мушкараца, а у професионалној и образовној у 
односу два према два, односно један према два. Другу групу чини 10 Бе-
ограђана који живе у Београду од пре Другог светског рата, и 10 старијих 
од 20 година који су друга генерација досељених. С обзиром на профе-
сију, заступљено је 6 радника, 6 службеника са средњим образовањем и 8 
са високим, по пола у свакој групи. И у генерацијској и професионалној 
групи подједнак је био број мушкараца и жена. 
3.2.2. Свенка Савић (1999: 88) каже да је аутентичност података и корпу-
са једна од њихових главних карактеристика, а постиже се тајним сни-
мањем саговорника, са накнадном молбом да он дозволи публиковање и 
коришћење у научне сврхе. Ауторка каже да је Новосадски корпус раз-
говорног језика формиран од спонтано остварених разговора али и по-
моћу упитника, нарочито за оне појаве које нису добијене на први начин. 
Милош Московљевић (1921: 134), пак, каже да је језик Београда посма-
трао и проучавао у различитим контекстима и местима – у кафани, на 
улици и највише у школи, где је радио као професор.

Очигледно је да је комбинација свих наведених метода и поступака 
најбољи пут до што релевантнијег и аутентичнијег корпуса.
3.3. У закључку књиге посвећене говорима Ниша и околних села Тома 
(1998: 433-444) наводи неколико варијабли и процеса који утичу на ин-
форматора да чува свој говор или да прихвати стандард. Све ово Тома до-
води у везу са подацима у страној литератури. Према његовом раду и ми 
ћемо навести термине који су прихваћени у англосаксонској литератури. 
За жаљење је што их није инкорпорирао у целу студију. Међутим, то се 
може донекле разумети, пошто он комбинује традиционални и социјални 
модел дескрипције наведених идиома. 
3.3.1. Међу првим елементима који утичу на број варијација у говору јед-
ног информатора Тома (1998: 433-434) истиче однос информатора према 
саговорнику. Ако је то интервју са испитивачем, информатор контроли-
ше свој говор, а ако је са неким од блиских особа, тада је он опуштенији. 
По Лабову (1976: 139 и 146) у првом случају имамо контролисани, а у 
другом фамилијарни говор. И други аутори указују на важност публике 
(Milroy 1987/б: 179) којој се испитаник обраћа. Лабов (1976: 289) корис-
ти термин вернакулар који би у ствари био начин говора у којем нема 
много самоконтроле, а везује га за једнолични говор младих црнаца у 
четвртима великих градова (Њујорка, Чикага) и старијих особа сеоских 
средина у породичној и присној комуникацији (Labov 1978: 9). 
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3.3.2. Тема (или topic Milroy 1987/б: 182) и емоционално стање инфор-
матора (контекст смртне опасности Labov 1976: 153) утичу на одлике 
његовог говора. Тако су Нишлије имале више дијалектизама када су при-
чали о старом Нишу или ратним приликама. 
3.3.3. На особине говора утиче пол. Тако жене боље чувају дијалекатске 
особине на селу, под условом да нису изложене утицају говора образова-
них унука. Међутим, у Нишу, будући да су социјалне мреже ослабљене, 
не осећа се разлика између говора жена и мушкараца. У развијеним за-
падним земљама (Chambers – Tradgill 1980: 72 и 98) говор жена се одли-
кује иновативним процесима који га приближавају престижном моделу 
или стандарду (Тradgill 1983: 161-162). Интересантно је указати да су 
и наша истраживања употребе фонеме /х/ и финалних вокалских гру-
па у радном глаголском придеву показала да жене рођене после Другог 
светског рата, са основном и средњом школом или занатом имају високе 
индексе фреквенције употребе стандардних форми. 

Сматрамо да је након еманципације жена род, као друштвена ва-
ријабла, пресуднији од пола, природне варијабле.
3.3.4. Ако се не могу утврдити језичке промене у реалном времену, тј. ако 
не постоје ранији описи или неки писани документи, тада их треба ана-
лизирати у привидном времену (Labov1976: 372), тј. у језику различтих 
генерација. Тако су у Новосадски корпус (Савић 1999: 91) разговорног 
језика укључена деца (1-7 година), адолесценти, одрасли (средњих го-
дина, различитог пола и професије). Милош Московљевић (1921: 134), 
с обзиром на узрасну стратификацију ученика и присуство разговорног/
стандардног идиома, београдски говор дели на три ступња: најмлађи, 
који је његов најтипичнији представник; средњи, који је мешавина са 
књижевним језиком и књижевни. Душан Јовић (1979: 250-251) у ана-
лизи језика различитих генерација уводи појам језичке компентенције. 
Он констатује да све три генерације познају најмање две норме, а да 
се разлике међу њима испољавају на нивоу језичке употребе. Наиме, 
најмлађа се приближава стандарду. Најстарија зна норму, али је ретко 
употребљава. Нестабилност, дублетност облика одлика су језика средње 
генерације, која је најзахвалнија за праћење процеса преласка са једног 
на други идиом. 

Очигледно је да аутори углавном оперишу са три генерације, што 
значи да је барем 35 година разлике међу њима. Међутим, код других 
аутора (в. 3.2.1) тај се распон може свести и на само 20 година.
3.3.5. Тома (1998: 444) указује да би најпре требало обавити темељна 
социолошка истраживања српског друштва па онда анализирати језик у 
појединим социјалним групама, које би се дефинисале с обзиром на об-
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разовање, професију, приходе и сл. Упозорава да се не смеју механички 
преносити појмови Лабовљевих друштвених класа или социо-професио-
налних категорија које употребљава Национални институт за статистику 
у Француској. Указује да је најприхватљивији појам социјалних мрежа 
Британке Лесли Милрој (Milroy 1987а: 14, 1987б: 31), која је истакла 
већи значај појма социјалног статуса од појма друштвене класе (Milroy 
1987б: 32). Међутим, Тома сматра да је најлакше примењив критеријум 
образовање. За наше друштво од пре двадесетак година П. Ивић (1986: 
98-99) је констатовао да „социјална диференцијација у језику има куди-
камо плиће корене и краћи домашај од територијалне”, те да „код нас до 
данас нема уобличених ‘социјалних’ дијалеката којима би се издвајали 
‘нижи’ друштвени слојеви, пре свега радништво, па понегде и такозва-
на средња класа”. Аутор ипак закључује да нашој стварности нису туђи 
друштвени слојеви. И Јовић (1983: 49-50) користи појам социјалне класе, 
а у оквиру њега разликује раднике из непосредне производње, техничку 
интелигенцију и хуманистичку интелигенцију, политичаре.
3.3.6. Компактност појединих група утиче на њихово одупирање другим 
идиомима. Тако Тома (1998: 434) на основу социјалних мрежа (Мilroy 
1987а: 181-212) закључује да су оне стабилне на селу и некомпактне у 
граду, што у првом случају утиче на очување дијалекта, а у другом на 
већи утицај стандарда.
3.3.7. Тома (1998: 435) истиче да престиж дијалекта и књижевна тради-
ција на њему утиче на његово чување у градској средини. Тако је Нишлијама 
говор њихових суграђана из Сремчевих дела близак, али га због његове не-
престижности у односу на норму, неће користити у свакодневној ситуацији. 
Употребљавају га углавном метафорички (Мilroy 19871: 32) и/или у стере-
отипима (Labov 1976: 253), тј. у специјалним приликама, обично када при-
чају шале, вицеве, анегдоте и сл. За њих је говор Ниша престижнији од гово-
ра Лесковца и нарочито оних градова према Бугарској (Бела Паланка, Пирот, 
Димитровград), будући да су они на подручју тимочко-лужничког дијалекта, 
који је још удаљенији од стандарда, а близак је бугарском, што због исто-
ријских односа Срба и Бугара, има негативне конотације. Нишлије верују да 
је њихов идиом увек био престижнији од говора околних села. Међутим, у 
време када је Белић испитивао ове говоре, они се нису разликовали. Тома је 
показао да је говор Сремчевих ликова скоро идентичан са говором сеоских 
информатора старијих од шездесет година. Што се тиче косовско-ресавског 
дијалекта, Нишлије га сматрају престижнијим, будући да је он у односу на 
њихов говор ближи стандарду. 
3.3.7.1. Људску комуникацију одликује универзална тежња говорника да 
се прилагођава сабеседнику (Тradgill 1986: 161). Жеља да се не разликује 
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од других и да га разумеју спада у социопсихолошке факторе прилагођа-
вања (Тradgill 1986: 23). Тако се из говора оних који се прилагођавају но-
вим језичким околностима најпре повлаче оне особине за које говорници 
мисле да су најупадљивије, најмаркантније. Лабов (1976: 324-325) их 
назива маркерима. Тома (1998: 437-438) каже да се из првобитног дија-
лекта у говору Ниша више не среће фонема /s/, радни гл. придев на -ја, 
аналитичка компарација и удвајање директног и индиректног објекта код 
заменица и нарочито традиционална, дијалекатска лексика. Неки дија-
лектизми неће бити толико маркирани ако се срећу и у другим говорима 
(говору, виду, држу; на, у + А уместо Л). И у граду и у селима срећу се 
разговорне варијанте (губљење х, партикула би у потенцијалу). 
3.3.7.2. У вези с прилагођавањем је и ауторегулација у употреби дијале-
кта или нестандардне форме. На степен прилагођавања говорника утичу 
његове адаптивне способности, навике, намере и жеље, затим ставови и 
навике говорне заједнице у јавној, формалној и приватној, неформалној 
употреби језика (Васић 1992: 57). 
3.3.7.3. Љубиша Рајић (1980-1981: 373) каже да у процесу урбанизације 
говорници различитих идиома теже заједничком регионалном (говор-
ном) стандарду. На основу испитивања у свету утврђено је да се најпре 
мења лексика, затим морфологија и синтакса, док се фонолошки систем 
тешко прилагођава стандарду. Друга генерација дошљака више не учи 
језик од родитеља, чак га и не говори, већ усваја идиом средине у којој 
живи. Језик дошљака, који су обично у мањини, прилагођава се онима 
који чине већину. 
3.3.7.4. Јовић (1983: 50-51) говори и о језичкој адаптацији досељеника у 
градску средину. Тако се прва генерација прилагођава радној средини и 
средини у којој живи. Ако се у средини говори више дијалеката, говор-
ници теже ка урбаном идиому или најбројнијој и најдоминантнијој дија-
лекатској групи. Брзина и редослед усвајања нових модела зависи од спе-
цифичности донесеног и новог идиома. Говорници призренско-тимочког 
дијалекта тешко усвајају прозодијску норму и употребу падежа. Међу-
тим, досељеници са косовско-ресавског терена у урбаној средини брзо су 
усвојили разлике у падежном систему, инфинитив, али не и прозодију и 
ортоепију стандарда. Војвођани углавном задржавају дијалекатски изго-
вор вокала и неких консонаната. У другој генерацији досељеника језичке 
промене су уочљивије и условљене су образовањем, компактношћу сре-
дине у којој се живи, професионалном оријентацијом и сл. 
3.3.7.5. Дакле, прилагођавање је универзални психофизички процес и 
различитим редоследом дешава се на свим језичким нивоима, с тим што 
су за језичку заједницу неке грешке више (морфолошке и синтаксичке), 
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а друге мање (ортоепске) стигматизоване. Ово исто констатује и М. Ивић 
(1965: 744).
3.3.8. Тома (1998: 438-439) истиче да сложеност система и интегри-
саност његових јединица утиче на темпо прилагођавања или усвајања 
новог идиома. Тако се разликују инцидентне и систематске варијације 
(Francis 1983: 19). У првом случају мењају се неинтегрисани елеменити 
језичког система (лексика) при чему се не нарушава његов интегритет. 
Компактни и сложени језички системи (прозодија, падежи) тешко се за-
мењују и усвајају. 

КОРПУС
3.4.1. Писани корпус по Свенки Савић (1999: 86) могу да чине текстови 
припремљени за читање наглас у медијима (временска прогноза, ратни 
извештаји, рекламе) и рукописи (приватна и пословна кореспонденција, 
забелешке у кући и на послу, прве верзије семинарских, дипломских и 
других неисправљаних студентских радова). По другим ауторима, књи-
жевна остварења појединих писаца могу бити неисцрпан извор информа-
ција о карактеристикама и променама у урбаним идиомима (Јовић 1976: 
495-496). Тако овај аутор констатује да код Сремца налазимо одлике гово-
ра Ниша, код Нушића говор Београда, код Видосава Стевановића говоре 
Крагујевца и Београда и код Душана Радића особине косовско-ресавског 
дијалекта (Јовић 1983: 38). Јасно је да је употреба урбаног идиома усло-
вљена темом и жанром дела. Јован Јерковић (2002, 2000) пореди језик 
писаца с караја XVIII (Михаила Витковића) и почетка XIX века (Јакова 
Игњатовића) са данашњим говорима околине Будимпеште. Овоме бисмо 
могли додати и поједине рубрике у новинама које садрже елементе град-
ског говора (Бошњаковић, Штрбац 2008).
3.4.2. За дескрипцију разговорног језика веома су битни принципи њего-
ве транскрипције, тј. пребацивања у писану форму. Артикулација гласо-
ва, акценат, паузе, преклапања саговорника неки су од многих елемената 
који одражавају карактер разговорног језика. У ери компјутера битно је 
водити рачуна да су знакови усклађени са онима који се налазе у рачуна-
ру, али и да сваки аутор не прави свој инвентар. Стога је добро консулто-
вати литературу наведену код ауторке (Савић 1999: 87). Ми бисмо препо-
ручили систем фонетске транскрипције примењен у Општесловенском 
лингвистичком атласу (Общеславянский лингвистический атлас. Серия 
Фонетико-граматическая) али и конвенционално или америчко фонетско 
писмо (IPA) Фонетске међународне асоцијације (International Phonetic 
Association). Снимљени и транскрибовани материјал свакако би требало 
да провере најмање две особе. Додали бисмо да се фонетске каракте-



58 ЖаркО бОшњакОвић

ристике говора могу поуздано одредити само експерименталним испи-
тивањем.
3.4.3. Јединице анализе (клауза, говорни чин, интонациона целина, про-
позиција, ред или размена говорења) условљене су циљем истраживања 
и типом емпиријског материјала (Савић 1999: 87). Баш због тих различи-
тих циљева, мислимо да би требало сачинити и репрезентативни корпус 
фонетских записа, који се изостављањем акценатских и дијакритичких 
знакова могу користити и за анализе на другим језичким нивоима.
3.4.4. Селекција у корпусу се огледа у избору типова и броја разговорних 
ситуација, што је све условљено намерама истраживања (Савић 1999: 
88).
3.4.5. Обим корпуса условљен је истраживачким снагама и друштвеном 
употребом језика и његовим политичким тренутком (Савић 1999: 89). У 
нашем случају на обим корпуса пресудно је утицао број квалификованих 
испитивача и материјална средства.
3.4.6. Репрезентативност корпуса може се односити на квантитет, тј. 
количину или фреквенцију и на квалитет, односно типове разговора. Ау-
торка указује и на проблем одабира материјала из корпуса за саму анали-
зу и проблем класификације разговора. Тако она каже да су енглески ис-
траживачи утврдили да појединачни текст не може имати више од 5.000 
речи, уз додатак 120 речи којима се објашњава контекст. Они су узимали 
само говорнике стандардног језика. На новосадском пројекту коришће-
ни су цели текстови, а говорници нису бирани по образованости него 
је било битно снимити их у конкретној разговорној ситуацији у граду, 
углавном у Новом Саду (Савић 1999: 90).

4. Истраживани феномени

ГРАДСКИ ЈЕЗИК / ВЕРНАКУЛАР
4.1. Више је феномена који су испитивани у урбаним срединама. У по-
четку су то биле уопштене констатације о језику града и његовом зна-
чају за стварање књижевног језика и културе (Белић 1934, 1940, М. Ивић 
1965/1997, Бугарски 1965/1996, Радовановић 1997), затим су анализира-
ни утицаји миграција, дијалеката и језика (Московљевић 1921, Реметић 
1997, Станковић 1997) и друштвено-економских односа (Јовић 1978) на 
формирање говора града. Испитиван је и језик медија, као и жаргонизми. 
Такође ћемо обратити пажњу на језичке нивое у којима се огледају карак-
теристике градског говора. У наредном излагању анализираћемо ставове 
појединих аутора у вези са назначеним проблемима.
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4.1.1. Најпре ћемо размотрити садржину појма градски језик, његову 
индивидуалност и његову контроверзност. Ранко Бугарски још давне 
1965. године покушава да одреди садржину појма градски језик. Тако 
он каже да се градски језик „односи, пре свега, на обични говор којим 
се градско становништво служи у обављању свакодневних потреба и 
послова друштвеног саобраћаја, затим на говорни и писани језик који 
се примењује у ситуацијама које захтевају приближавање стандардној 
књижевнојезичкој норми, и на крају на оне разнолике елементе који 
утичу на стварање и престварање обају ових главних токова језичке ак-
тивности градског човека – токова који се, разумљиво, у великој мери 
поклапају” (Бугарски 1996: 172). Те елементе, које спомиње Бугарски, 
чине: жаргони разних социјалних и струковних група; језик штампаних 
медија, радија, телевизије, филма, позоришних представа; језик писаца 
урбаних средина; језик младих, арго; утицај страних језика; друштвено-
политички утицаји на језик. Ово би све требало да буду теме испитивања 
језика урбаних средина.
4.1.2. У исто време Милка Ивић (1965) расправља о језичкој индивидуал-
ности града и примећује да у односу на појам језик села постоји феномен 
језика града, али и индивидуалност сваког урбаног центра, која је обич-
но условљена дијалекатским окружењем. У граду, где је највећа густина 
писменог становништва, стандардни језик је средство јавног општења, 
нарочито у писаној варијанти. Карактеристика града ипак је језички суп-
стандард, разговорни језик у којем се маркантне дијалекатске особине по-
влаче пред стандардом. У њега продире и језик улице. Усвајање стандард-
ног језика у вези је са социјалним критеријумима једне градске средине. 
Тако је тадашњи стандардни српскохрватски језик за Дубровчане био ин-
фериорнији у односу на велику традицију језика њиховог града. Ауторка 
у раду даље наводи нека типична огрешења о норму стандардног језика 
у Београду, Загребу, Сарајеву и Новом Саду. Писана реч утиче на језичку 
културу, али не и на ортоепију. На основу тога што се морфосинтаксичке 
грешке у језику образованих не толеришу, а огрешења о акценатску норму 
не санкционишу тако строго, ауторка примећује да у томе постоји очиг-
ледна хијерархија. У време настанка ауторкиног текста граматичари су 
и даље били обузети чувањем десетерачког језика и нису приметили да 
„стварну команду над главним токовима језика неумитно узимају основни 
расадници културе – велики градови” (М. Ивић 1965: 745). Ауторка сматра 
„да треба заиста озбиљно узети у разматрање језик града као онај битни 
феномен на којем израста језичка сутрашњица наше културе” (н.д. 745). 
Милка Ивић примећује да је писцима допуштено да у својим делима ко-
ристе архаизме, дијалектизме и градски супстандард, али не и просечним 



60 ЖаркО бОшњакОвић

представницима образованог слоја друштва. Душан Јовић (1976: 734), као 
и Милка Ивић, закључује да се у урбаним центрима „стварају језички про-
цеси који одређују будућност језика”. О значају Београда као културног, 
политичког и духовног центра за стварање књижевног језика и о посебном 
београдском стилу писао је Александар Белић (1934, 1940).
4.1.3. Милорад Радовановић (1997), међутим, указује на језички парадокс 
града. Наиме, град би својим идиомом требало да буде узор, модел по-
нашања широј језичкој заједници, што би, пак, требало да води стандар-
дизацији и унификацији језика. Међутим, град је „извориште, чак знак 
територијалних, регионалних подела у оквирима једне језичке односно 
комуникацијске заједнице” (Радовановић 1997: 75). Илустративан је при-
мер са телефонским позивом. Аутор наводи да се на основу говора може 
утврдити пол, узраст, образовање и урбано-територијално порекло, али 
не и етницитет, тј. да ли га је из Загреба позвао Дубравко Шкиљан (Хр-
ват) или Милорад Пуповац (Србин). Дакле, један становник неког града 
да би се уклопио у његов идиом, мора познавати стандардни језик, тј. 
његову урбано-регионалну реализацију, социолекте, функционалне сти-
лове, градски супстандард и дијалекатски идиом.
4.1.4. С обзиром на садржаје које градски језик покрива (супстандрадни, раз-
говорни језик) требало би му одредити место у хијерархији језичких идиома. 
Брозовић (1978: 67) разговорном (урбаном) идиому даје централно месту. На-
име, он је између интердијалекта и суспстандарда, а ови између месног гово-
ра, као органског идиома, и стандарда, као неорганског идиома. Свесни смо 
чињенице да је тешко повући границу између интердијалекта и разговорног, 
с једне стране, и разговорног и супстандарда, с друге стране, будући да би 
се и први и други могли свести под појам разговорног језика, с тим што су у 
једном случају доминантнији дијалектизми, а у другом стандардни облици. 
Такође, видимо да наши аутори у то време немају адекватан термин који би 
обухватио свакодневни говор којим, у неформалним и опуштеним ситуација-
ма, опште разни социјални слојеви и мање групе у градским срединама. За 
овај идиом Дуња Јутронић-Тихомировић (1988: 13-14) предлаже Лабовљев 
термин вернакулар, који, према неким ауторима, има и своју норму и законе по 
којима се развија. Ово потврђује и мишљење Милоша Московљевића (1921: 
134) о говору Београда да „то више није ‘арго’, није ‘ачење’, као што код поје-
динаца у почетку често бива, није пролазна појава, већ жив и бујан говор, који 
има свој природни развитак и своје законе, и који се све више шири и јача, тако 
да они који њим говоре морају да уче књижевни језик”. 
4.1.5. Тома (1998: 433) каже да у Нишу коегзистирају три идиома: стан-
дард, дијалекат и интердијалекат. По Традгилу (Tradgill 1986: 62) ин-
тердијалекат настаје у сусрету два дијалекта, при чему настају облици 
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који се не јављају ни у једном од њих. Треба напоменути да је за Традги-
ла и стандард специјална врста дијалекта. Употреба једног од наведених 
градских идиома зависи од граматичких категорија и самог информато-
ра. У сусрету дијалекта и стандарда обично настају дублетне форме или 
такве које се не јављају ни у једном од њих. Тако је сачуван експираторни 
акценат али се он сада може јавити у истој позицији као у стандарду 
или и на старом и на новом месту. Према дијалекатском моделу жањем 
са срп развија се интердијалекатски жањем са српове, а не са српови 
или стандардно срповима. Ту је и стандардни наставак, али са предлогом 
жањем са српом и са хиперкорекцијом типа идем у Нишу, иако у говору 
нема посебних облика за изражавање директива и локатива.
4.1.6. Дакле, од испитивача се очекује да уочи различите идиоме, њихове 
карактеристике и законитости јављања, као и однос стандарда и норме 
према њима, будући да се школа у време Московљевићевих испитивања 
(1921: 134) трудила да истреби „неправилности” београдског говора. И 
Душан Јовић (1976: 504) се још пре тридесетак година залагао да линг-
вистика „нађе најбољи пут за описе језика урбаних средина и да их раз-
граничи према дијалекатским и књижевним”. Такође, требало би сваки 
употребљени термин ипак дефинисати да не би дошло до колизије.

ВЕРНАКУЛАР И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ
4.2. Поједине аспекте структуре, функционисања и вредновања језика у 
његовом друштвеном контексту разматра Ранко Бугарски у књизи Језик у 
друштву (1996). Тако се испитују односи између језичких и друштвених 
промена. За шира обавештења о овим и сличним питањима видети Радо-
вановић (1986) и Бугарски (2005).
4.2.1. Тако Милош Московљевић (1921: 132-140) сматра да су на инди-
видуалност говора Београда утицале миграције из свих крајева тадашње 
Југославије и српски језик којим су се служили Турци, Цинцари, Грци, 
Јевреји у XIX веку. На почетку XX века уочавала се осетна разлика у 
говору појединих квартова Београда. Тако су у Савамали живели досеље-
ници из југозападних крајева, а на Дорћолу и Палилули живели су Тур-
ци и Јевреји. У околним селима живели су досељеници из југоисточних 
крајева, а на самој Палилули из Сврљига. Аутор сматра да су се основни 
елементи тадашњег београдског говора развили из говора Палилуле и 
околних села, али и под утицајем туђих језика (турског, јеврејског, грчког 
и циганског са Чубуре). И у даљем тексту запажамо низ социолингвистич-
ких опсервација карактеристичних за тадашњи Београд. Досељеници из 
југоисточних крајева Србије дали су изразиту физиономију говору бео-
градске улице. Они скоро никако нису мењали свој говор, нарочито акце-
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нат. Досељеници са подручја косовско-ресавског, призренско-тимочког 
дијалекта и старе Црне Горе ретко мењају свој акценат, чак га марљиво 
чувају, без обзира на време проведено у Београду и степен образовања. 
Док родитељи чувају обележја локалног говора, деца већ употребљавају 
један нивелисан, заједнички идиом у којем преовлађују елементи југо-
источних говора. Тај идиом су прихватила и деца чији родитељи имају 
вуковску акцентуацију. Њиме брзо почну да говоре и београдски келнери 
који су дошли из Срема, Бачке и Баната. Дакле, њиме говори улица и сва 
школска омладина. 
4.2.2. С обзиром на чињеницу да су први озбиљнији интереси за изуча-
вање језика града испољени у совјетској социолингвистици двадесетих 
година XX века (Јутронић-Тихомировић 1983: 196), евидентно је исти-
цање значаја економских миграција из села у град и положаја појединца 
у процесу производње и самоуправљања, што се свакако одражава и на 
његов језик. Тако су радници са Косова, запослени у једном београдском 
грађевинском предузећу, напустили дијалекатске облике 3.л.мн. презен-
та радив, носив, читав, када су почели да учествују у (само)управљању. 
Међутим, са усвајањем синтаксе падежа било је много више проблема. 
Језичке промене су условљене и: интензитетом миграција; социјалном 
структуром становништва које се урбанизује; језиком и дијалектом којим 
говоре; процентуалним односом језички различитог становништва; сте-
пеном образовања и навикама староседелаца и досељеника и сл. (Јовић 
1976: 734). 
4.2.3. Анализирајући језичке и друштвене основе говора урбаних среди-
на, Душан Јовић (1978: 496)  сматра да су друштвене промене у каузал-
ном односу са лингвистичким, али их не морају увек изазвати у језику. 
Ако дође до језичких промена, оне се могу пратити на дијахроном али и 
синхроном плану. Наиме, оне се уочавају у великом временском распону, 
али и у језику различитих истовремених генерација. И у књижевним де-
лима могу се пратити језичке промене условљене историјским и култур-
ним преокретима. Неки војвођански писци (Стерија, Јаша Игњатовић) 
нису у потпуности усвојили Вуков модел књижевног језика, будући да су 
потицали из урбаних средина са развијеном средњом класом и књижев-
ном традицијом.
4.2.4. С обзиром на тадашњу политичку климу у Југославији Јовић (1978: 
503) није говорио о социјалном и класном раслојавању, већ о професио-
налном, тј. о интензивној употреби специјалног типа лексике. Аутор ово 
доводи у везу са тадашњом тежњом ка строгој подели рада. Међутим, 
присутна је и унификација једног идиома свакодневне комуникације. И 
следеће варијабле одраз су једног времена и једне идеологије у тумачењу 
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промена у језику градских средина. Тако по речима Душана Јовића (1979: 
248) „бржи ритам живота, строжа подела рада, економичније пословање, 
у коме и време има своју цену, иде у прилог процесима који доводе до 
непосреднијег и бржег комуницирања” у којем се „изразито редудантно 
поступно губи”. Тако се у Жупи развија индустрија после Другог свет-
ског рата; сељаци се запошљавају у фабрикама или иду у иностранство; 
омладина се школује у граду, али наставља контакте и са селом; евиден-
тан је утицај просветних радника на селу; села су повезана са градским 
центрима и посебно је јак утицај медија.

Дакле, овај рад нам показује како се и идеологија једног времена 
прелама кроз језик.

ВЕРНАКУЛАР И ЈЕЗИЧКА ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА
4.3.1. Власотинце је посебно интересантно због тога што у њему коегзи-
стирају два језика (српски и цигански) и шест подсистема српског језика 
(заплањски говор, јужноморавски говор, јужноморавски урбани говор 
Власотинчана старинаца, јужноморавски говор досељеника из Мораве 
и оближњих брдских села, власотиначки јужноморавски говор код град-
ских Цигана, лужнички говор) и стандардни српски језик са регионал-
ним изговором (Станковић 1997: 173).
4.3.2. Српски призренски говор је анализиран у светлу језичке интерфе-
ренције са турским и албанским језиком и тетовским говором, при чему 
је он ипак остао изразити представник косовско-метохијског типа при-
зренско-јужноморавског дијалекта (Реметић 1996: 155-156). 
4.3.3. Иако се Јован Јерковић (1992) залаже за испитивање интерферен-
ције српског и мађарског у говору Бечеја и за утврђивање социјалне рас-
лојености овог урбаног идиома, он се у избору информатора и приступу 
грађи држи традиционалних описа народних говора.

Исти аутор језик писаца с караја 18. (Михаила Витковића) и почетка 
XIX века (Јакова Игњатовића) пореди са данашњим говорима из околине 
Будимпеште (Јерковић 2002, 2000). У другом раду он се залаже за при-
мену методологије урбане дијалектологије у описивању говора Срба у 
Мађарској (Јерковић1996).

ЈЕЗИЧКИ НИВОИ У ВЕРНАКУЛАРУ
4.4. За наше истраживање битно је да утврдимо на којим се језичким 
нивоима очитују особине градских говора.
4.4.1. Тако Милош Московљевић (1921: 134) као најбитније одлике бео-
градског говора наводи косовско-ресавску и призренско-тимочку акцен-
туацију, упрошћавање флексије и неразликовање вијатива од локатива уз 
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предлоге на и у. Двадесетак година касније исти аутор је анализирао неке 
појаве у изговору Београђана (Московљевић 1940).
4.4.2. Душан Јовић (1976: 738-739) кроз једну анегдоту показује отпор-
ност на промене фонетских карактеристика дијалекта. У анегдоти се го-
вори о једној породици која живи у Београду тек једанаест година. Ак-
тери су мајка, која има само четири разреда основне школе, али ради 
у фирми у којој већину запослених чине интелектуалци. Она је са под-
ручја призренско-тимочког дијалекта, а удала се за Шапчанина. Имају 
девојчицу од девет година, која је рођена у Београду. У госте им долази 
мајчина мајка, која има 65 година. Девојчица касни из школе, а мајка је 
прекорева: Шта си радéла до овó дóба, Âнђо? Девојчица: Мäма, не кâже 
се радéла него радúла. Баба: Си видéла. Ти ли да мáјку испрáвљаш, да 
е учúш. Мајка: Мáмо, бре, па дéте у шкóлу úде. Она знâ. А ја нéсам ни 
казáла радéла но радúла. Баба: Радéла, радúла свеéдно. Шта гу знáм. Да-
кле, баба говори дијалекатским, а девојчица и мајка урбаним идиомом. 
Код девојчице су присутни трагови дијалекатске прозодије, а код мајке 
дублетне фонетске форме. Из овога такође видимо да је у градским сре-
динама евидентан процес узајамних адаптација. Она се увек врши према 
оном што је доминантније, тј. престижније у културном погледу, а то је 
језик урбане средине у којем најбројнија, најкултурнија и најутицајнија 
група намеће језичко понашање.
4.4.3. Душан Јовић (1979: 245-247) анализира фонетске, морфолошке и 
лексичке промене у жупском говору изазване социолингвистичким фак-
торима. Тако он констатује да се фонема х добро чува у речима страног 
порекла примљеним у новије време (хауба, мохер, кох), али се тешко ус-
поставља у онима у којима је давно елиминисана (леб/хлеб, ладно/хладно, 
маао/махао). Старијој скоро неписменој генерацији топоним Хвар није 
био уопште познат. Међутим, школовањем, путовањима и посредством 
медија ова лексема је усвојена са фонемом х. Средства масовних кому-
никација код старије генерације оживела су употребу фонеме х у лексеми 
Хрватска. У односу на х фонема ф је знатно стабилнија. Наиме, у речима 
примљеним у новије време (филм, фирнајз, софа) она је стабилна у говору 
свих генерација. Међутим, у лексемама давно прихваћеним (фењер, фу-
руна, кофа) у говору старијих алтернира са фонемом в, а у говору млађих 
она је стабилна. Већина данас употребљава компаративе са наставком 
-ији који се након губљења ј сажео у û: зеленû, главнû, али паметниа. Код 
појединаца среће се и чисто књижевна форма. Типично косовско-ресав-
ски облици (плавши/плавеи, старши/стареи) срећу се само у говору ста-
ријих информатора који нису напуштали своје дијалекатско окружење. 
Косовско-ресавски синкретизам ГДЛ јд. код именица ж. р. на -а и ГЛ 
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мн. свих врста одлика је говора најстаријих житеља. У говору средње 
генерације преовлађују књижевни облици, а у говору млађих дијалекат-
ски облици су изузетно ретки. Слично је стање и у употреби вокатива. 
Мушкарци који су одслужили војску када некога ословљавају презиме-
ном, то чине номинативном а не вокативном формом. Код најстаријих 
наставак -у се употребљава и код именица м.р. на велар (бегу, јунаку). 
Дијалекатски наставак -ем у Ијд. м. и ср. р. (потокем, селем) добро се 
чува у говору средње и делимично у говору млађе генерације. Аутор ово 
објашњава језичком економијом и инерцијом. Генерацијски се разликује 
и употреба наставака -ем/-им у заменичко-придевској промени (с тем/ с 
тим, с добрем/с добрим). Промењен начин живота утицао је на сужавање 
фреквенције појединих речи али и на усвајање нових термина (трактор, 
осемењавање, фрижидер, кооперација, филм, култура, проблем, зелени 
план, агротехничка средства). Дакле, ове речи су одраз тадашњег стања 
у друштву и данас, након тридесетак година, имају другачији статус.
4.4.4. Душан Јовић (1983: 48-50) наводи и неке од језичких промена 
насталих после Другог светског рата. Промене су се очитовале најпре у 
лексици. Унесен је велики број посуђеница са разних страна, у урбаним 
срединама настају нове речи и арго, али се губе оне из традиционалне 
материјалне и духовне културе везане за село. Затим указује на то да 
социјални положај говорника утиче на структуру и семантику реченице. 
Нижи слојеви имају краће, економичније и јасније реченице, а управ-
на и политичка елита се служи бирократизованим језиком. Промењен 
је и ред речи. Социјални разлози, брз темпо живота, рад у непосредној 
производњи, по речима аутора, утицали су на смањење фреквенције или 
истирање неких глаголских облика (имперфекта, глаголског прилога са-
дашњег), а повећање других (презент, перфекат). Наведене су и друге 
особине језика које се не везују за процесе урбанизације: губљење де-
клинације колективних бројева, бројева од 2 до 4, свођење помоћног гла-
гола бити на партикулу у потенцијалу. Добро је што аутор уочава да се 
не могу све промене тумачити урбанизацијом. Неке од њих би требало 
тумачити универзалним тенденцијама у самом језику. По нама, губљење 
горенаведених глаголских облика не би требало тумачити социјалним 
факторима, будући да је имперфекат, у односу на перфекат, прост, са-
жетији глаголски облик, као што су глаголски прилози кондензатори за-
висних реченица. Дакле, реч је о самим тенденцијама у језику да губе 
одређене дистинкције а тиме и облике.
4.4.5. Последњих година наши лингвисти су управо поклонили значајну 
пажњу изучавању жаргона. У књизи Жаргон Ранко Бугарски (2003) бави 
се општелингвистичким и теоријским појавама у овом неформалном го-
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ворном варијетету језика. И три чланка у књизи Језик и култура (2005) 
посвећена су овој проблематици. О жаргону као изразу ученичке креатив-
ности писала је Јордана Марковић (2003). На српском језичком подручју 
није занемарљив ни број речника жаргона: Андрић 1976, Имами (2000), 
Герзић (2000). Мокиенко и Валтер (2004) дали су преглед словенских 
социолеката (професионални језик; жаргон и/или сленг; тајни језици или 
арго) анализирани су у прошлости и данас, дефиниције употребљених 
термина, лексикографски опис социолеката и богату библиографију. 

Новица Живковић (1987) сакупио је и објавио лексику Пирота и 
околних села која својим значењима, фонетским, морфолошким и дру-
гим карактеристикама има локални карактер. Речи су бележене у Пироту 
и околним селима, али ексцерпиране и из различитих писаних извора. 
Забележена је са жељом да се отргне од заборава и да се подстакну нова 
истраживања. За жаљење је што овај речник не даје синхрони пресек 
лексике Пирота, будући да је грађа ексцерпирана из писаних извора, али 
и из околних села. Такође, за социолингвистичке анализе изостали су по-
даци о старости информатора, њиховом занимању, образовању. Такође, 
не знамо ко и када користи коју лексему. Но, у сваком случају, ова књига, 
иако са ограниченим значајем за социолингвисте, ипак ће бити незаоби-
лазан корпус у социолингвистичким испитивањима Пирота и околних 
села.

Задатак будућих истраживача јесте да утврде степене познавања ур-
бане лексике на селу и дијалекатске у граду, али и да се настави са изра-
дом речника жаргона и неологизама, будући да је то најнестабилнији и 
најпромењивији језички домен. 

ВЕРНАКУЛАР И МЕДИЈИ
4.5. Душан Јовић (1983: 46-47) се осврће и на језик медија, који мора 
бити прецизан, јасан, економичан, без редуданције. Међутим, не сме се 
клиширати и свести на исти број устаљених формулација и фраза. Ње-
гов утицај на говорнике је веома велик, те стога треба обратити пажњу 
да у њему не буду сувише заступљене особине дијалекатског и урбаног 
идиома, што је и тада било евидентно у нашим главним ТВ центрима, 
у Београду, Загребу, Сарајеву. Испитивања језика медија у том периоду 
нису значајније реализована. (Московљевић 1953/54, Стевовић 1954, Пе-
шикан 1972, 1976); од деведесетих година нешто су чешћа (Јокановић 
1997, 1998, 2005, 2006; Петровић – Суботић 1982; Петровић 1996; Дра-
гин (2005); Бошњаковић (2007); Бошњаковић – Регодић 2007). Истражи-
ваче су првенствено занимала фонетска питања. У даљим истраживањи-
ма свакако би требало видети колики је индекс фреквенције особина 
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градског говора, вернакулара, у језику државних и приватних медија, у 
којима се, зависно од жанра емисије, ипак очекује употреба стандарда.

5. Закључак

5.1. На крају овог прегледа стања изучавања градских говора у Србији, 
можемо, нажалост, закључити да су, она у односу на светска, па и у одно-
су на стање у Хрватској, у знатном заостатку, како у теоријском тако и у 
практичном погледу, будући да скоро ниједан наш град досада нема опис 
говора заснован на чисто социолингвистичким основама. У опису гово-
ра Ниша коришћена је и методологија традиционалне дијалектологије. 
Међутим, добро је што је већина аутора, почев још од Милоша Моско-
вљевића (1921) па до данас указала на могуће теме испитивања градских 
говора и социјалне и друге варијабле релевантне за његово формирање. 
Неки од њих указали су на могућност примене страних теоријских и ме-
тодолошких достигнућа (Тома), док су други дали фрагментарне попи-
се језичких црта градских говора условљених углавном социјалним ва-
ријаблама (Московљевић, Јовић, Станковић). Испитивања говора наших 
градских центара допринеће провери многих теоријских поставки али 
и њиховом проширивању и кориговању. Такође, формираће се урбани 
корпус српског језика, који ће бити солидна основа за утврђивање њего-
ве норме, тј. структуре и домена и праваца промена. Поред опште слике 
урбаног идиома, добићемо и вернакуларе појединих градова.
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Žarko Bošnjaković

The sTudy oF urban spoken dialecTs in serbia

Summary

The paper gives an overview and a critical review of recent studies of urban spoken 
dialects in Serbia in relation to the choice of the urban centers and their dialectal environment, 
the time of beginning the research and the authors who dealt with the topic. It also points out 
the methodological problems related to the corpus choice and its description, as well as other 
research phenomena.
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Жарко Бошњаковић
(Нови Сад)

ПренОшење акценаТа на ПрОклиТику у ГОвОру нОвОГ Сада

СаЖеТак: У раду, са релативно богатом грађом, анализира се преношење 
акцената на проклитику у идиолектима аутохтоних Новосађана, различи-
тог пола, узраста, образовања и занимања. Дакле, анализиране су нециљане 
промене или промене испод нивоа свесног. Оне су објашњене лингвистич-
ким (граматичке категорије, универзалне тенденције, структура речи, се-
мантика речи и њихова синтаксичка функција, фреквенција) и нејезичким 
факторима (природне и социјалне варијабле, лични став и др.).

кључне речи: урбана дијалектологија, говор Новог Сада, идиолект, приро-
дне и социјалне варијабле, фонологија, прозодија, преношење акцената на 
проклитику.

1. Увод

1.1. Лингвисти су давно показали интерес за преношење акцената на про-
клитике. Тако је Ђуро Даничић (1925) у Српским акцентима анализирао 
преношење акцената на проклитику са именица. Милан Решетар (1900: 
201–214) је на основу тада расположиве дијалекатске грађе анализирао 
преношење акцената на проклитике са свих врста речи које учествују 
у овом процесу. Феноменима у сандхију, који укључују квантитет, на-
гласак и тон у прасловенском, српскохрватском и словеначком, бави се 
Вермер (1986: 577–603). 
1.2. У нашој стручној дијалектолошкој литератури константовано је да 
је преношење акцената на проклитику данас обичније у ијекавским него 
у екавским говорима (Пецо 2002: 70). Берислав Николић (1970: 35) за 
преношење акцената на проклитику са именица констатује да је оно још 
живо у југозападним и западним новоштокавским говорима, а да у севе-
роисточним није доследно. Преношење акцената на негацију, првенстве-
но у презенту, подједнако је заступљено у свим српскохрватским говори-
ма са четири акцента. Прасловенско преношење акцената на негацију са 
глагола једино је живо у зетско-сјеничком дијалекту, за разлику од оста-
лих говора са старом акцентуацијом где ова појава није више тако жива.
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1.3. Скоро све монографије посвећене појединим говорима садрже пог-
лавље посвећено преношењу акцената на проклитику. Нас ће овом при-
ликом интересовати стање у говорима који су у непосредном и нешто 
ширем окружењу Новога Сада. Тако Љиљана Недељков (1984: 282–287) 
за говор Каћа у општој констатацији каже да се „преношење акцената 
на проклитику обично врши, мада има примера где оно изостаје” (282). 
Ово померање је чешће са једносложних и двосложних речи. Исто тако 
у неким категоријама оно је доследно (na1 gla5vu, na1 vodu). Интензитет 
преношења зависи од врсте речи, граматичке категорије, семантичко-
синтаксичке функције и, као што је већ речено, структуре речи, оне која 
носи акценат и проклитике. У Госпођинцима, нешто севернијем говору 
шајкашке или југоисточне зоне бачких говора, у нормалном говору пре-
ношење се врши доследно на предлог, негацију, али не и на везник. Иван 
Поповић (1968: 77–79) констатује да је тако и у осталим бачким говори-
ма. У говору Парага, у југозападној Бачкој преношење на проклитику је 
живо, али речи са проклитиком не чине увек акценатску целину (Шпис 
1991: 562–563). У говору Срема (Николић 1964) преношење акцената је 
обрађено уз акценат појединих врста речи, те је тешко добити општу 
слику. Аутор најчешће констатује да је преношење као код Даничића, 
али да има и примера са непренесеним акцентом. За банатске говоре шу-
мадијско-војвођанског дијалекта, на основу анализе обимне грађе, кон-
стантовано је (Ивић, Бошњаковић, Драгин 1994: 88–92) да је преношење 
акцената у неким целинама доследно (ne1 zna, ne3 pi5ta; sa1 mnom, i1 po, 
na3 zlo), у другима факултативно (ko3d we5 : kod we2, sa3 za5drugom : sa 
za2drugom) и у трећима се никада не реализује (da vi1dim). На факулта-
тивност преношења утиче број слогова у самој речи и предлогу, фреквен-
ција употребе и значење и функција речи са проклитиком. У самом Ба-
нату број примера са помереним акцентом на проклитику повећава се 
идући ка северу. Међутим, у Бачкој и Срему за нијансу је више примера 
са преношењем него у кикиндској зони банатских говора. Дакле, банат-
ски говори „спадају у оне новоштокавске говорне типове у којима је пре-
ношење на проклитику понајмање живо” (91).
1.4. Јавна реч одувек је привлачила пажњу наших лингвиста. Системати-
чан и детаљан преглед литературе о језику глумаца, спикера и новинара 
радија и телевизије, као и о језику нашег главног града, дао је Д. Петро-
вић (1996: 89–98). Јелица Јокановић-Михајлов (2006) аутор је књиге пос-
већене анализи прозодијског система неких београдских медија. Такође 
је примећено да на локалним новосадским медијима средњошколци и 
студенти спорадично померају акценат на проклитику (Петровић 1999: 
230). На основу анализе веома богатог корпуса говора младих (водитеља 
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и гостију) на ТВ Панонији Жарко Бошњаковић (2007: 90–91) закључује 
да одсуство преношења акцента на проклитику шира балканска појава и 
да изостаје у говору младих Новог Сада и Скопља (Петроска 1998: 63). 
Наиме, примери са старим преношењем су врло ретки и факултативни, 
а са новим у потпуности изостају. И једно и друго је обавезно једино 
код негираних глагола. Померање акцената на проклитику по другим 
ауторима (Драгин 2005: 281) факултативна је појава. Љиљана Суботић 
(2005: 143) констатује да се данас преношење силазних акцената на про-
клитику углавном своди на акцентовање речце не код негираних глагола, 
што је обавезно. Међутим, акценат на везницима и предлозима данас се 
сматра крајње архаичним и регионалним обележјем. Приликом анализе 
ТВ Дневника Телевизије Нови Сад на српскохрватском језику (Петровић 
– Суботић 1982) уочено је да се у великој мери срећу силазни акценти 
у медијалној позицији у страним речима и домаћим сложеницама, што 
кореспондира са непренесеним силазним акцентима у акценатским це-
линама с проклитиком. У том корпусу је сасвим мало примера типа na 
le2d, na `a1lost, а за следеће целине skok u vi2s, skok u da2q предвиђено 
је спојено писање u1vi5s, u1da5q (Петровић – Суботић 1982: 70–72). 
1.5. У већини радова изостанак преношења акцената тумачи се линг-
вистичким чињеницама, као што су структура акцентогене речи и про-
клитике (број слогова, јунктура између проклитике и акцентогене речи), 
граматичка категорија (врсте речи: именица, заменица, придев, број, гла-
гол, прилог; предлог, везник), семантиком саме речи (антропоними, мик-
ротопоними, фитоними, зооними, итд.), њеном функцијом у реченици 
(прилошка одредба, објекат и сл.), учесталошћу и универзалним тенден-
цијама у језику и идиолекту, што у овом случају подразумева тежњу ка 
„гласовној аутономности речи” (Ивић, Бошњаковић, Драгин 1994: 91).
1.6. Међутим, поједини аутори указују и на екстралингвистичке факто-
ре који могу утицати на преношење акцената на проклитику. Тако Иван 
Поповић (1968) доследност преношења акцената на предлог везује за 
нормалан говор, а не емфатичан. Други аутори (Ивић, Бошњаковић Дра-
гин 1994: 88–89) пак истичу улогу традиције у преношењу акцената на 
проклитику. Тако се акценат неће преносити у синтагмама непознатим 
говорном лицу. Значи, да би млађи носилац говора преносио акценат на 
проклитику, он треба да то чује од других и потом да има компентенцију 
њене употребе. Међутим, млађе генерације немају више толико прилике 
да слушају преношење акцента на проклитику, будући да је то архаизам 
који чувају (нај)старије генерације. Ако га и чују, доживљавају га суви-
ше архаичним и регионалним (Суботић 2005: 143, Петроска 1998: 63), 
тј. стигматизованим, те га стога избегавају у своме говору. Преношење 
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акцената може да буде и предмет шале или имитације. Тако су за једног 
Сремца (аутора овог рада) бачки примери типа i3dem na3 ~as, u3 Maticu 
били идеални за опонашање аутентичних Бачвана.

На језичку иновацију, тј. напуштање преношења акцената на про-
клитику свакако утичу природне (узраст, пол) и друштвене варијабле 
(медији, степен образовање, радна средина, контекст у којем се одвија 
комуникација, став према саговорнику).
1.7. Један од циљева овога рада јесте да провери хипотезу да су архаичне 
црте одлика говора старијих, а иновације млађих говорника. Такође, тре-
ба да проверимо који пол је иницијатор и носилац иновације. Исто тако, 
потребно је утврдити колико је иновација везана за степен образовања 
и радно место. Поред овога, треба видети у ком правцу иде иновација. 
Једноставније речено, морамо одговорити како, ко, када и зашто тако 
говори.
1.8. Информатори су углавном аутохтони Новосађани, и то са Салајке, са 
Детелинаре, са Телепа и из Центра. Према години рођења подељени су 
у пет група. У првој су они који су рођени до 1930; у другој до 1950; у 
трећој до 1970; у четвртој до 1990. и у петој од 1990. Од укупно тринаест 
информатора осам је жена и пет мушкараца. Старија генерација је са чет-
ворогодишњом школом, средња са средњом школом, а млађи са високом 
образовањем, док је најмлађи испитаник ученик основне школе. Свесни 
смо чињенице да ово није репрезентативан узорак, али верујемо да ће и 
он бити довољан да покаже тенденције и правце промена у преношењу 
акцената у говору Новог Сада, као и модел анализе. Грађа је прикупљена 
методом интервјуа, при чему се водило рачуна да испитивач добро по-
знаје особу коју интервјуише или да се бар спусти на њен ниво и покаже 
једну врсту непосредности. 
1.9. Грађу ћемо изложити према старости информатора. Уз сваког од њих 
дати су подаци релевантни за наше испитивање. Најпре се дају примери 
(1) са старим и новим преношењем, а затим са (2) непренесеним /  1/ и 
/  2/ акцентом. У оквиру типа (1) и (2) грађа је разврстана према врстама 
речи: а) именице, б) заменице итд. На крају изнесене грађе даје се индекс 
фреквенције примера са пренесеним акцентом. Овај индекс се израчуна-
ва тако што се број примера са пренесеним акцентом подели са укупним 
бројем примера (и са пренесеним и непренесеним) и то помножи са сто. 
Овај модел примењује и Дуња Јутронић-Тихомировић у својим радовима 
(1986, 1987, 1989). У закључку ћемо дати и графички приказ средњих 
вредости преношења акцената на проклитику према старосним група-
ма.
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2. Старо преношење акцената на проклитику 

2.1. Старо преношење акцената на проклитику десило се још у периоду 
пре доласка Словена на Балкан, те је стога присутно у свим српским го-
ворима (Телебак 1999: 38). Њега карактерише силазна интонација и на 
проклитици, тј. метатакса, а код двосложних предлога иницијална пози-
ција пренесеног акцента. 
2.1.1. У идиолекту најстарије информаторке, И1, рођене 1914. године на 
Салајци, са завршеном четворогодишњом основном школом, забележено 
је старо преношење акцента на проклитику:

а) са именица: kre2ne li4tija na1 Dunav, i3du na1 Dunav na 
Bogoja4vqe5we, i o1nda o3ni ska2~u u1 Dunav, na1 Dunavu bu1de more3stvo 
sve2ta, kad i3du u1 svatove, kad je do3{o i1s poqa; o1du svi1 na1 ra5d, o3ni 
du4vaju u1 ro5g, da2j ti2 wu2 dove3di u1 su5d, i tu2 se rase4~e u1 {re5h; o2n o1de u1 
vo5jsku, o3raje u1 ru5ku, u1zo je mo3tiku u1 ru5ke, se1dnemo u3 kola, a o2n kaja4se 
u1 ru5ke; 

б) са заменица: ne3 li5~i Pe4ra na3 na5s ni1 na kog;
в) са глагола: ni1ko u3 cr5kvu ne1 jde, ni3 to2 ne1 jde, ne1 jdu, ma1l me ne1 

ubi, ko1 se ~u1o ne1 ~uo;
г) са прилога: ju1tro i1 po ze3mqe, pa na1gu5sto za3pr`i se.

2.1.1.1. У следећим примерима информаторка је тежиште информације 
пренела на други члан предлошко-падежне синтагме, те због тога није 
дошло до померања акцента на проклитику: o1nda se s o3tim gr3nalom 
gu2ra /`a2r? sasvi1m pod zi2d; ni za svi2we ne2ma; kad i3du u sva1tove; 
pu1sti ja1buku u vo1du, pri3{o mu je u po1mo}; na {ta2 da se sr2dim.

Старо преношење са бројева на проклитику у говору ове инфор-
маторке се не јавља: tri4deset i pe2t, a me3ni su uslo3vili za dva2 da2na 
da i3du da ra2de, mi2 smo tu2 bi4li u dve2 ku1}e.

На основу изнесених примера видимо да су они са помереним ак-
центом чешћи (70,96%).
2.1.2. И2 је исто рођена на Салајци, али 1923. године. Има само четво-
рогодишњу основну школу. У њеном идиолекту забележени су следећи 
примери са старим преношењем акцената на проклитику:

а) са именица: kat se za3vr5{i, o3ni za1 sto5, a mi2 u bu3xa5k; i3demo u1 
kolo; u1zdu` ku1}a; ko1 je bi1o za1 vo5jsku, kad svi2radu ko1lo, i to2 za1 ru5ke 
o1ndak se va1ta;

б) са заменица: ne1 zna{ na1 {ta li2~i, ni4je sme1la ni1 s kim 
i3grati;

в) са глагола: ne1 bi i dr1`o, ne1 znam, ne1 zna{ na1 {ta li2~i, da ne1 
ide, da ne1 idemo, Se2jo, ti2 se u1dala ne1 udala, ja2 se u3da5jem;
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г) са прилога: ~e3tir i1 po; u1kiselo s ma3ko5m, s ma3kom je ve}i3nom 
bi4lo u1kiselo;

д) са бројева: ne3 mo` na1 dve5 sto3lice.
2.1.2.1. Код ове информаторке акценат се није пренео са речи које нису 
честe у њеном идиолекту: pa nas vo3dili u ba2r, ta1mo smo i1sto i3{li u 
ba2r, sa1d ga sa3mo me1tu na pli2n i o3pa5le; e1, na mo2re sam i3{la sa3mo kad 
mi je bra1t bi1o na Vi4su, bi4li su na mo2ru s ma1terom. 

Иако је у њеном говору забележен један пример са старим преноше-
њем са броја, знатно је више оних без тог померања акцента: po3de5qeno 
na dva2 de2la, ja2ko du1go sam {tri1kala xe3mpere, i to2 na dve2 i3glice, 
o3na je i3mala od dva2 de3ci lo4n~i}, sti1gli smo u dva2 sa2ta, to2 smo u tri2 
sa2ta to3pili, ne1 bi i dr1`o ni dva2 da2na.

Грађа нам показује да су примери са помереним акцентом чешћи 
(60,71%).
2.1.3. И3 је са Салајке, из Темеринске улице. Рођена је око 1930. године у 
имућној кући. Отац јој је био командир ватрогасне чете. Брат је изучио за 
трговца, сестра за кројачицу, информаторка, као најмлађе дете, завршила 
је економску школу. У њеном, истина мањем корпусу, забележили смо 
само два примера, при чему се у једном реализовало старо преношење, а 
у другом је оно изостало: {ta1 }e bi1ti sa1 mnom; ta3ko da iz Te1merinske 
je ma1lo o3ti{lo qu4di na stre4qawe i ba3cawe pod le2d. 
2.1.4. У говору И4, рођеног 1942. године на Салајци, забележили смо 
само два примера са непренесеним акцентима (kao sa1d {to si nam ti2 
do1{la u go1ste, kad ta2j je u1mro ne1ko, o3na do ve2ka ne3 ski5da crni3nu) и 
један са нагласком на негацији (po to1m se ne1 znamo).

Индекс фреквенције примера са пренесеним акцентом јесте 
33,33%.
2.1.5. И5 рођена је 1945. године у Новом Саду. Живи на Телепу. Путовала 
је често по бившој Југославији и у иностранство. У њеном идиолекту за-
бележена су само три примера са помереним акцентом и два са нагласком 
на именици: i ni4je im vi1{e pa1dalo na1 pamet da se ti4me ba1ve, ne1 bi 
mo3gla, ni ne1 idemo; ni ne1 idemo na Du1nav, vo1zimo se po Du1navu.

Индекс фреквенције примера са пренесеним акцентом износи 60%.
2.1.6. И6 је рођена 1947. године у Силбашу, али се након удаје преселила 
у Нови Сад на Детелинару. Радила је као кројачица, а потом у НИС-у као 
чистачица и курирка. Има компетенцију познавања и владања стандар-
дом и води рачуна о свом изражавању. Неки примери са старим поме-
рањем акцента (sa2m je i3{ao sa1 mnom; ne1 znam, ne1 jde{, ne1 jdemo sa4me, 
ne1 idemo; go1dinu i1 po da4na) једина су могућа реализација у језику, док 
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би се други могли срести и са пренесеним и са непренесеним акцентом 
(pi2tamo je3dno za1 drugo).
2.1.6.1. Старо преношења акцента на проклитику не бележимо у сле-
дећим примерима, пошто је информаторка желела да нагласи други члан 
конструкције са предлогом. Тако се он не преноси:

а) са именица: ne3 ma5rim vi1{e da gle1dam na sa2t da ne3 `u5rim, 
no1sim {ta2mpu ko3ja do3lazi iz gra2da, ra~u4ni ko2ji pri3stignu iz gra2da, 
vo3dila sam mo2g Ma2rka na mo2re;

б) са бројева: tu2 je bi4lo na dva2, tri2 me1sta, u dve2, tri2 zgra1de, ~a1k 
sam ne1kad ra4dila i do dva2 sa2ta no1}u, ta3ko da do tri2 sa2ta za3vr5{i{ 
po3so, vi1dela sam kat se sve1tlo uga4silo u dva2 sa2ta, ne1kad po3begnemo 
i u {e2st;

в) у прилошким изразима: se3delo se do du1go, ~a1k napro1tiv.
Индекс фреквенције примера са пренесеним акцентом знатно опада 

(36,84%) у идиолекту ове информаторке, чак и у примеру напротив.
2.1.7. Кћи И5 (в. 2.1.5), И7, рођена је на Телепу 1964. године. Завршила 
је средњу економску школу. Често је путовала са својим родитељима али 
и са својом породицом. Само су два примера са старим преношењем: 
sa1 mnom, na1`alost. Међутим, у предлошким конструкцијама са име-
ницама ово померање акцента изостаје: do1{li smo u ce1ntar, mi2 smo 
o3dlazili u ce1ntar; ro3diteqi su nas vo3dili na mo2re, pr1st pred o1kom 
se ne3 vidi; sa3mo {to ni4smo pa1li u ne1svest.

Индекс фреквенције примера са пренесеним акцентом јесте 
28,57%.
2.1.8. Кћи И6 (в. 2.1.6), И8, рођена је у Бачкој Паланци 1969. године. До 
друге године живела је у Силбашу, а потом у Новом Саду, на Детелина-
ри, где и сада живи код родитеља са својом породицом. По занимању 
је кабловски техничар. У уобичајеним конструкцијама забележили смо 
старо померање акцента на везник (tri2 i1 po go1dine, hi3qadu i1 po e1vra) 
и на негацију (ne1 jdu), али не и са топонима на предлог (u Ka2} ~e2sto 
o3dlazimo). Према узорку грађе индекс фреквенције примера са помере-
ним акцентом износи 75%.
2.1.9. И9 рођен је 1972. године на Салајци. Одрастао је уз деду који је ту у 
кући имао берберску радњу и он је као дете слушао приче старих Салај-
чана који су уз ракијицу претресали текуће догађаје. Поносан је на свој 
родни крај, у којем су углавном живели пољопривредници и занатлије. У 
жељи да не користи „исфолирани” говор, наш информатор је поносан на 
своје дијалекатске црте. Међутим, у његовом идиому старо преношење 
акцената на проклитику ипак није често. Тако га бележимо у вези: 
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а) предлога са именицом (na3vikli da je tu2 o1dma po1d nosom; 
na1`alost (2x), na1`alost, sve1 je izgu3bqeno; je3da5n ~i3ta na1glas 
no1vine);

б) предлога са редним бројем: (gle1daju je3dna u1 drugu);  
в) негације са глаголом (ne1 znam ni3 ja5).

2.1.9.1. Чешће, ипак, акценат остаје на другом члану предлошко-падежне 
конструкције: 

а) на именици: o3na je pre`i4vela ra2ciju na Du1navu, ba1{ mi u o1ko 
pr1st ne3mo5j sta1viti; kao kad bi o3ti{o u Ka2}, kad o2n kre2ne u kru2g da 
ce2di gro2`|e, o3na je bi4la ba2~ena pod le2d, {to bi se ka4zalo /ku1}a? 
na la2kat, za3to {to je bi4la ku1}a na la2kat, sru1{ena ku1}a na la2kat; 
da2to je u ru2ke qu4dima makarka3kvima; 

б) на броју: po dva2 odeqe4wa bu1du.
Индекс фреквенције примера са пренесеним акцентом износи 

43,75%.
2.1.10. И10 рођен је 1978. године у Новом Саду. Живи у центру. Студи-
рао је на Правном факултету и бави се писањем. Само у пет примера 
забележили смо преношење акцента на поклитике, углавном на негацију: 
ni4sam mi1сlio ni1 o ~emu; ne1 bih me4wao ni1 za {ta na sve4tu, na1 {ta 
sam ja2 tu2 o3ti{o u so1bu; ne1 znam, ne1 bih me4wao.
2.1.10.1. Уобичајенији су примери са нагласком на именици у предлошко-
падежној конструкцији: ni4su hte1li da se ku4paju u Du1navu, pogre4{ili 
smo u1licu i o3ti{li na br1do iza Qo2ra de Ma2ra; da stu2pe u bra2k, 
i o3ni ni4su mo3gli na re2d do4}i od me3ne; i i3{ao na mo2re; o1nda smo 
o3stajali do ka1sno u no2}; da o1dem u vo2jsku, kad sam sti1go u vo2jsku, 
i1stog da2na smo do3{li u vo2jsku, ja2 sam ku4pio o3ve {to ni4sam sta1vio 
na ru2ku. Изненађује пример у којем је акценат остао на заменици: u {ta1 
ja2 ne3 su5mwam;

Индекс фреквенције примера са старим преношењем акцента на 
проклитику износи 33,33%.
2.1.11. И11 рођен је 1978. године у Новом Саду. Завршио је Вишу по-
словну школу. Отац му је из Сремске Каменице, а мајка из Новог Сада. 
У његовом идиолекту забележили смо само један пример са старим пре-
ношењем, и то на негацију (ne1 znam). У осталим случајевима акценат је 
остао на именици (do gra2da, u dr1vo, u mo2zak, u Du1navu) или на броју (za 
je3dno i za dru1go).

Индекс фреквенције примера са пренесеним акцентом износи 20%.
2.1.12. И12 је кћи И7 (в. 2.1.7) и унука И5 (в. 2.1.5). Рођена је 1988. годи-
не у Новом Саду. Живи на Телепу. Студира графички дизајн. Забележена 
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су само два примера са старим преношењем: ni4je nam bi4lo ni1 do ~ega, 
sa2t i1 po.
2.1.12.1. И у њеном идиолекту, као што је то код већине младих, акценат 
се не преноси на проклитику:

а) са именица: spre2j za o1~i, s wo2m smo se dru4`ili jo{ preko 
le1ta; o3se}ala sam se da }u da pa1dnem u ne1svest; o3ti{la na mo2re;

б) са заменица: a ja2 sam ta3ko sa4ma sa so1bom.
Индекс фреквенције примера са старим преношењем износи 

28,57%.
2.1.13. Најмлађи информатор је И13, унук И6 (в. 2.1.6) и син И8 (в. 2.1.8). 
Рођен је 1995. године у Новом Саду. Живи на Детелинари, где иде у ос-
новну школу. У његовом идиолекту забележени су примери, уобичајени 
у том лику и у стандарду, са акцентом:

а) на предлогу: se ze1za sa1 mnom;
б) на негацији: da se ne1 bi probu4dili; ne1 znam da1 li su, ne1 jdem, 

ri1ba o1nda ne1 jde, ne1 jdemo;
в) на везнику: sa2t i1 po.

2.1.13.1. У његовом идиолекту ипак је изостало померање акцента: 
а) са именица: ba1cila pe4sak u o1~i; i3demo u gra2d, ko1 }e da spa2va 

do zi2da, `e3leo sam da i3dem na mo2re, kad je mo2j bra1t o3ti{o na mo2re;
б) са бројева: dva2 na dva2 smo i3grali.
Индекс фреквенције примера са старим померањем акцента на про-

клитику износи 53,84%.

3. Ново преношење акцената на проклитику 

3.1. Ново преношење десило се знатно касније од старог, вероватно у 
време када су се силазни акценти померали за један слог ка почетку 
речи и давали узлазне. Дакле, ново преношење карактерише метатонија 
и јављање /  3/ на другом слогу двосложних проклитика (Телебак 1999: 
38–39).
3.1.1. Код И1 бележимо знатан број примера са новим померањем /  1/ и /  
2/ на проклитике. Најчешће је акценат померен:

а) са именица: a kad je ta1ta do3{o i3z rata, ni4su te1l da i3du na3 
front, a ni4je pra2va ~e4snica o3d ora5ja, o3~o je u3 rat; se1dnemo u3 kola; 
o2n je do3{o i3z Bosne, i ni2j bi1o ko3t ku}e, pla4va sam na3 mamu, ~e1tir 
su bi4le cr4ne na3 mater, sko1t na3 mater je bi1o, ni4sam sme1la da i3zi5|em 
na3 ulicu, sa3mo na3 ulici, kada je pose3lio se o3t ku}e, i3du o3d ku}e do3 
ku}e, i se3stra mo3ja o3 tetke, sna2 bra1ta o3 tetke, ga1zdujemo po3 ku}i, 
pra1vile se sa3 salo5m ki3flice, {ta1 no1si{ u3 ku}u, do1nela je zlo1 u3 ku}
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u, to2 je tra3ge5dija u3 ku}i, u3 ku}i tro1je ko2la, pede1set ~e3tri go1dine u3 
ku}i, ne2ma{ u3 ku}i ni1{ta, bi4li su go1din da4na u3 ku}i, na2s pe2t u3 ku}
i, pa se u1vije u3 slamu pa u3 blato, u3 slamu pa u3 blato, une3se u3 sobu, 
ma1ma do2|e u3 sobu, o3vo sam ja2 kat sam i3{la u3 {kolu, da i3de5m u3 {kolu, 
bi4lo mu `a1o {to me ni4su da4li u3 {kolu, ja2 da sam i3{la u3 {kolu, sa1 }
e u3 {kolu, i3de u3 {talu, dok se za3bavqaju u3 sobi, ne2}e spa4vat s na1ma 
u3 sobi, ka1d smo je1li u3 sobi, ka1d smo je1li u3 ku5jni, ni4je u3 ~a{i, u1ve5k 
sam bi4la |a2k u3 {koli pri4meran, i3de da o3mr5si u3 {tali, a ko1w sto3ji 
u3 {tali, pa me1temo u3 {ine, o1nda to2 me1}emo u3 {ine; ta2j na1ve5k vri4sko 
na3 ra5dnike; {pri1c na3 le5|i (3x), vasi3lica je bi4la ~i1sto o3 te5sta, 
gro4berova ku1}a o3stala u3 gro5bqu; kad do2|emo i3z cr5kve, Ba1dwak se 
pa4lio pre3d cr5kvom, ide4mo u3 ba5{~u (2x), mi2 ide4mo u3 cr5kvu, i3{la5 sam 
u3 cr5kvu, ce2li da2n ko1pam u3 ba5{~i, ja2 o3stavim u3 ba5{~i, ja2 u3 ba5{~i 
ra2dim, ka1d smo je1li u3 sobi, ka1d smo je1li u3 ku5jni, o2n je u3 ku5jni, u3 cr5kvi 
(2x), mi1slim da su u3 fa5lte bi4le; ja2 vo1zim preko3 skele; a mo3ja se3stra 
preko3 ba5{~e;

б) са заменица: a ta2j je i3{o za3 wima, to2 je sve1 o3tac o3 wima vo3dio 
bri1gu, vi1dio je o2n u3 wima; ni4je ni te1la ma1ti da i3de be3` we5, o1nda je i3 
wu5, mi2 za3 wi5m, da mi2 ra2dimo za3 na5s, mi2 ni1kad ne4}emo ra4diti za3 na5s, 
kad do2|e ko3d na5s na ru4~ak, ko3d na5s je po1stojo Bo2g u sva1kom ra4du, i1ma 
tu2 ko3d na5s, ko1 ko3d na5s {to su qu4dima odu3zimali ku1}e, ne3 li5~i Pe4ra 
na3 na5s, ja2 sam se reski4rala za3 wi5, ni1kad ni4sam o3d wi5 tra4`ila, vi1dio 
je o2n da o3d wi5 ne2ma ni1{ta, do2|e do3 wi5, bi1o ko3d wi5, sa3mo da1qe o3d wi5, 
ne posto3ji bo1qi qu4di o3d wi5; o3/d? tog i1stog na3pravi i ru4`u, o3/d? 
tog li2{}a, o3/d? tog pu4ta pre2ko je ku1}a, na3 to5m le1skovcu ka3mxija; 
bi4la je ja2ko ma2jstor za3 to5, ni3 to5 ne1 jde, me1te u3 to5 vi4no; pa i3 ta5 
we2na ma1ti, sa3 to5m se3strom sam se sva1|ala, tu2 i3s te5 fu3rune, na2s dve2 
smo bi4le o3/d? te5 sve1 ve4like fa3mi5lije, mi2 po3 to5j sla1mi ide4mo; sa3mo 
smo se mi2 za3 ti5 {e2s ne1deqa pri~e4stili, o3/d? ti5 ta3ko ise~e3nog, o3/d? 
ti5 we2ni, ja2 sam za3 ti5m da i3du, na3 ti5m gre4dama, i3de po3 ti5m {i1nama, 
to2rte se pra1vile, o3 ti5 sve4ci ni4su;

в) са бројева: je3dna do3 druge, mi2 }emo na1ve5k ra4diti za3 drugog;
г) са глагола: da ne3 budem se3qa5nka, ne3 vidim (2x), o2n se ne3 kiti, 

ne3 mogu da se se1tim, ne3 mo`e{, ne3 mo`e, ne3 mo` ga izvu4}i, ja2 ne3 me}
em, ne3 ~ekaj; ne3 ba5ce, o3no se ne3 ga5si, ne3 da5je, ne3 di5ra se o2n, dok mi2 ne3 
do5|emo, ne3 li5~i Pe4ra na3 na5s, ne3 mo5ra, ne3 pi5ta (2x), ni ne3 pri5mi nas; 
ne3 da, ne3 smem,
3.1.1.1. Забележени су и примери у којима акценат није прешао на про-
клитику:
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а) код именица: to2 je pra2va ~e4snica bez o1raja, od bra1ta si2n, kad 
je ta1ta do3{o iz ra1ta, vo1ze se, na ko1wima pe{ki4ri, pa pe{ki4re na 
ko1wima, po sa1la{ima ra4dili, po1sle su me3tli posle ra1ta ka1ldrmu, 
bra1t bi1o u mu1nka{ima; ne2mamo ni za kra1vu, do1nela iz Gr1~ke, kad go1d 
je tre1balo {ta2 na ma1pu, da i pre3vi5ja{ na ra1nu, pa su se vo4zale de3vo5jke 
od [u1lcove mli1ne do, mi2 smo sa {ko1lom sva1ke go1dine se pri~e4stili, 
o3~la u Gr1~ku, }e4rka joj je o3~la u Gr1~ku, to2 zna2~i da u ku1}u u1ve5k u3lazi 
pu1no, bi4la sam u Pe1{ti, u Se1gedinu; i do smr1ti smo bi4le do3bre; 
o3tac i ma1ti, bi4la slu4ga i tvo2g o3ca i bra1}e, a te2 vra1xbine mi2 ni4smo 
ni1kad po1{tovali ni mo2j o3tac ni ma1ti; klo1bukovi po ma2vi{u; to2 je 
pra2va ~e4snica bez gro2`|a, a to2 se na3pravi o te2sta, pored gro2bqa su 
i3mali tri2 ba2{~e; da su pod za2{titom, sa cr2kvom sam pro1putovala 
sve1, a1jd i3de5{ ta1mo u za2drugu; ja2 sam ~e3tir go1dine `drebo3vitog ko3wa 
preko ske1le te1rala, ~e3tir go1dine smo i3{li preko ske1le;

б) код заменица: ni1kad tu2 u wi1noj ku1}i la2rme ni4je bi4lo, odme4ni 
me ma3kar od ne1~eg, od sva1~eg sam ga odme4nula, od sva1~eg po3malo 
odse4~e se u vare3ni5k, o3stala je bez i1~ega, pred na1{om ku1}om ima4mo 
sa3mo te2 plo1~e, a o3na je u1ve5k bi4la u na1{oj ku1}i; do1{la i ja2, i3{la sam 
i ja2 da kori3n|a5m, mo3gu i ja2, i wi2 tro1je su se o4vde ro3dili; ta2 se3stra i 
ta2j bra1t, me1te u vi4no i ta2j di je me2d, o3~iste to2 u ta2j ba4nak, ja2 sam 
za te2 no2vce ku4pila; ve2zan na to2 pa vu4~e{, odse4~e se u vare3ni5k, u 
to2 vi4no, i u to2 me1te bo3siqak, a na to2m ju1tru ja2 bi i3mala, a u to2m 
gro2bqu je bi4lo; o3na je bi4la ko te2 mo3je se3stre, po3ji i tu2 ~e4snicu 
o3kre5}emo, u to2j gro4berovoj ku1}i /sam se ro3dila?, o1nda tu2 u te2 Tri2 
kru1ne; do2|u kod mo2g de1de, o1nda posle to1ga; ve2`e se oko to2g, pored 
to2g ba4nka je bi1o zi2dan {po1ret;

в) код придева: do2|e na Ba1dwe ve1~e, i3du ko/d? ta1tine ma1tere, 
o2n li2~i na ma1terine, a u ma1minoj fa3mi5liji bi4la;

г) код бројева: ma1ma je bi4la tri2 me1seca u dru1gom sta4wu.
д) код прилога: slu2`i se slu3`ba i tu2 go3re ba1dwa5k, i tu2 sam se 

ja2 ro3dila.
Индекс фреквенције примера са новим преношењем акцената на 

проклитику износи 64,76%.
3.1.2. У идиолекту И2 забележени су следећи примери новог преношења 
карткосилазног и дугосилазног на проклитике:

а) са именица: i3mala sam po ~e3tir pe2t pri4je i3z Bukovca, i1ma 
ko1 je no3sio ko3d pekara, ta2j je no3sio ko3t pekara, i na3 kraju bu1du 
ova3kve, sa1d i1mamo i na3 sprat ve} u o3voj u1lici dve2 ku1}e, sa1d i1ma dve2 
na3 sprat, i1ma sa1d do1sta na3 sprat, bra1t o3d ujaka (2x), sna2 o3d ujaka 
(2x), bra1tu o3d ujaka; o3tspa5vamo i o1ma na3 korzo, dove3de ga na3 korzo, 
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to2 je bi4lo sve1 cve2}e u3 dvori{tu; o2n je bi1o i3z banke, si2n se o`e3nio 
i3z Bosne, pa je u3mela i3s kwige /da mesi kola~e?, {ta1 da se3di5m ko3t 
ku}e, i ko3t ku}e s de3co5m, ni4je bi1o ko3t ku}e, do po1la o1sam si mo4ro 
da bu1de{ ko3t ku}e, i kro3s ta~ke, i3{lo se ko3/d? tetaka, kad i3du 
na3 wivu, i na3 wivu smo i3{li, gove3da5r te1ro o2vce na3 pa{u, ja2 ne1{to 
izi3{la na3 ulicu, bu3na5r je bi1o na3 wivi, o3d kajsija ku2pim /pekmez?, 
ti2 {to su bi4li seqa4ci po3d barom, i sna2 o3~la u3 Bosnu, i o1ndak smo 
u1vek i3{li la2|om u3 Kamenicu, ku2m u1spe u3 ~a{u vi4na, ko1 je i3{o u3 
{kolu, mi2 smo i3mali u3 sobi fu3runu se3qa5~ku, ~e3tir je bi4lo u3 sobi, 
s Qi4qom u3 sobi spa4vala; bi4li da me sni4maju jeda3red na3 gro5bqu, me3}
alo se na3 su5nce, nu3z gro5bqe tu2 bi1o pu2t; sa1d be3s to5rte ne3 mo`e, od 
Te1merinske do3 cr5kve, i3s ku5jne se lo3`ilo, o3t ku5jne, {e4talo se o3d 
cr5kve do Te1merinske u1lice, o3d {qi5va sam ku1vala, u3 ba5{ti ko1pam, 
i3{li da ra2de u3 na5dnicu, oda4vde po1~nem pa u3 fa5lte, na U#skrs ta1ta 
i ma1ma u3 cr5kvu, pre2 po4dne u3 cr5kvu i poslepo4dne ko3/d? cr5kve, o2n je 
vo3lo u3 cr5kvu, vo3lo5 je da i3de u3 cr5kvu; nego oko3 ku}e sam se ba1vila;

б) са заменица: po3sledice o3/d? toga; o1ndak za3 na5s o4de ni4je bi4lo 
ni1{ta, to2 je za3 na5s ma3|arska No3va go1dina, ide4mo pa pi3ju5~emo za3 
wi5m, ni4smo zna1li za3 ta5j {pa3na5t, o1ndak je ko3d na5s do3lazila `e3na 
iz vla3dikinog dvo4ra, svi1 do2|u ko3d na5s, a o4vde ko3d na5s da4vali no2vce, 
a ko3d wi5 je bi4lo da {to1 vi1{e /razbije{? tawi4ra, da i3dem ko3d we 5, 
u1vek su svi1 do3lazili ko3d mo5g ta1te, sve1 je kro3z wu5 /ulicu? i3{lo, 
i ve}i3nom se ja4ja u3 to5 ku1pila, u3 to5 se pr1vo po3dme5si, u3 to5 se me3}
o le1bac, o3na je i3{la u3 tu5 stru1~nu {ko1lu, me3}alo se a zi2mi na3 tu5 
{i3icu, qu2di na3i5|u na3 tu5 {ta4nglu, ja2 i bra1t smo se u3 to5j sta2roj 
(ku}i? ro3dili, i1mam ta1mo u3 to5j Gra3ni~arskoj u1lici, pa je na3 ti5m 
sta1nica5ma, i3 ja5 sam ga pozna4vala, i1sto se zo3ve Je3lena ko1 i3 ja5, i3 mi5 
smo sve1 ku1pova5li, o1ndak su i3 na5s ma1lo pri4mali, i3 to5 o1dem u2jtru, da 
pro2bam i3 to5, i3 to5 sla1bo pra1vim, ma1lo i3 te5 va3{ine /svezane orezane 
grane?; pa i mi2 sta1ri pore3d wi5;

в) са глагола: ne3 bude, ne3 vole, ne33 mogu da se se1tim, ne3 mogu (2x), 
ne3 mo`, ne3 mo`e, ne3 mo`emo, dok ne3 svane, ni1{ta ne3 znaju, ne3 znaju, 
ne3 kuvam, ne3 spremam; da se ni1ko ne3 qu5ti, ne3 mo5ram, ne3 pa5mtim, ne3 
sme, ne3 smu;

г) са прилога: i1ma e1no jo1{ i3 sade po3neki, o1ndak smo do3 ujutru 
o3stajali; le2po je i3 tu5;
3.1.2.1. Код исте информаторке забележени су и примери без преношења 
акцената на проклитику:

а) са именица: iz ya1bqa, zna2{ ka1ko je bi4lo do ra1ta, Spo1men-
dom to2 smo zva4li kod pa1rka {to je, ni4su po bi1rcuzi i3{li, pa je 
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bi4la u Bu1kure{tu; to2 je ma2lo ko3rito bi4lo od dr1veta, bi4li smo i na 
Ko1sovu, bunde3vara i sa si1rom, tu2 ku1}i se doteri4valo u dvo1ri{te, 
le1ti je bi4lo u dvo1ri{tu /igranka?; o1nda su mo3ji kod Kli1se ta1mo 
zi4dali, i3mala sam u2jnu ko3ja5 je is kwi1ge u3mela /da mesi kola~e?, ova3ko 
na sla1ve se i3{lo, i3mala je1ndek nuz sta1zu, a i3{la sam i sa ba1nkom, 
u Gr1~ku sam i3{la sa sve3{tenikom, i3{li su u Mo1skvu, za3me5si se 
do1sta ona3ko me1k{e te2sto pa se u o1bge, pa se do3bro i3zra5di, bi4la sam 
na2jsta3ri5ja u ku1}i, pa je bi4la u Po1qskoj, bi4la sam i u Tu1rskoj, i u 
Po1qskoj, i u Gr1~koj; o2n je is Ka2rlovaca ro1dom, ka4zli smo joj da mo2ra 
i3}i u Ri2t; bi4li smo na gro2bqu; pa pe3kmez od {qi2va, od {i2paka;

б) са заменица: we3gova `e3na i ja2, si2n i ja2 i de1da, i wi2 dve2 se 
dogu3n|aju, na ti2m ~a3r{avu se raste4zala, nuz sa2m ka3na5l; iza ti2 ku2}
a to2 je Ri2t;

в) са придева: sve3{tenik iz A1lma{ke cr2kve, bi4la sam ba1{ na 
Ko1sovu po1qu, se3stra je ve1} /ro|ena? u no1voj /ku}i?; ta1mo je bi4la 
sla1va na Ma2lu Gospoji4nu, tu2 je bi4lo po sta2roj ce4ni;

г) са бројева: ta3ko u je3dan kra2j a u dru1gom je bra1{no; to2 joj je si2n 
is pr2vog bra2ka, o3na }e u pr2vi, si2n i3de u pe2ti ra4zred;

д) са прилога: mi2 smo bi4li u ne1kolko ku2}a.
Индекс фреквенције примера са новим преношењем акцената на 

проклитику износи 70,86%.
3.1.3. У идиолекту И3 забележени су следећи примери са новоштокав-
ским померањем акцената на проклитике:

а) са именица: ni4smo sme1li i3s ku}e ni1gde da ide4mo, ni4smo sme1li 
mr1dnuti i3s ku}e, to2 ni1ko ni4je sme1o da se po3ja5vi na3 ulici, ova3ko po3 
ulici sa3stajali smo se, kat sam i3{la u3 {kolu, i3mala sam dru1gove i 
druga3rice;

б) са заменица: we3gova ma1ma je do3{la ko3d na5s, i paza4rili ko3d 
wi5h;

в) са глагола: ne3 mo`e{, da se ne3 ja5vi{.
3.1.3.1. У њеном идиолекту чести су примери у којима се акценат не по-
мера на проклитике:

а) са именица: o1nda su na ko1wima mo3mci i3{li; ali ni1kako do 
ku1}e ni4si sme1o da te do3prati, mi2 smo se i3grali po u1lici `mu4re, 
ta1da ni4je bi4lo da do2|e de1~ko po te3be, da ti do2|e u ku1}u, jel u ku1}
u je mo1gao do4}i sa3mo pro3sac, a ja2 sam kao na2jmla|a i3{la u {ko1lu, 
je3dno vre4me sam i3{la u {ko1lu gde smo mo4rali zna1ti ma3|arski, i 
kat smo i3{li u {ko1lu, [va4be su nam bi4le u ku1}i; i sa1{ije{ ti2 za 
pra2znike,
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б) са заменица: mi2 smo bi4li do3bri sa wi1ma, ona3ko se dru4`ili sa 
wi1ma; odre3cituje za ta2j da2n, ona3ko to2 je pri3kladno za to2, ~a1k su nam 
poma4gali za to2 vre4me, za vre4me ra1ta, ta3ko je u to2 vre4me bi4lo, o1nda 
u to2 vre4me je tra1nvaj i3{ao, u to2 vre4me je bi4lo po{tova4we sta3rijih, 
u to2 vre4me je bi4lo ta3ko da si ba1bu zva1o ma2jka, da do2|e de1~ko da 
ro3diteqi ga vi1de i to2, to2 ni4je bi4lo do3zvoqeno, o1nda je o1dabrano 
dru4{tvo i ti2 vi1{e {ko1lovani su do3lazili ta1mo na te2 sku3pove, 
na te2 ba4love, ta3{ne si ku1povo po ti2m ra4dwama, ni4si mo1gao pro4}i 
pored ne1koga da se ne3 ja5vi{, ja2 }u mesto va2s;

в) са прилога: i tu2 i1ma {to odre3cituje.
Забележена су и два примера у којима је реченични акценат и на 

предлогу без: ni4si mo1gao pro4}i pored ne1koga da se ne3 ja5vi{, be1z 
o1bzira da1 li ga po3znaje{ ili ne po3znaje{, to2 je bi4lo be1z ko2la, i3{lo 
se vi1{e bici3klovima.

Индекс фреквенције примера са новим преношењем износи 
25,00%.
3.1.4. У идиолекту И4 забележено је ново померање акцената на прокли-
тику:

а) са именица: o3ni za3 mate5r ka2`u ma2jka, i3de i3s ku}e, ako je 
ne1ko u1mro i3s ku}e, kat su ga1zde ko3t ku}e, i3de na3 wivu, i na3 wivu se 
i3{lo s ma3ramom, da i3za5|e na3 ulicu, ni4je sme1la iza4} na3 ulicu, tu2 je 
bi4lo jeda3na5jst pro4zo5ra sa3 ulice i je3dan lo3ka5l sa3 ulice; i u3 cr5kvu s 
ma3ramom /se i{lo?;

б) са заменица: o2n je bi1o u3 na{oj ku1}i; i3 mi5 ka2`emo {e3rpewa, 
su1kwa i na3 wu5 o1bavezno ke3ceqa, do3lazi ko3d na5s, i o1nda se za3 ta5j 
sto2 u1ve~e se1dne, tri2 stri4ca je bi4lo na3 to5m po4sedu, vi1{e o3 to5m i ne3 
pri5~amo, ja2 sam kra1o o3 ti5;

в) са глагола: dok ne3 do5|e, mi2 ne3 ka5`emo, vi1{e o3 to5m i ne3 pri5~amo, 
ne3 ski5da crni3nu, ne3 sme5ta, ne3 sme{.
3.1.4.1. Забележено је и неколико примера у којима није дошло до поме-
рања акцената:

а) са именица: o3na ni4je ra4dila za pa1re, o3dra5nimo na kvo1~ke, o2n je 
do1bio i1me po de1di, te1tku sam i3mao ro3|enu u Ka1menici, kat se pr2vo 
ro1di mu1{ko de4te u ku1}i, bi4lo je pu1no na2s u ku1}i, da o2n o3stane sa 
wi4me u ku1}i, sa3mo se zna1lo kod ma3ti~ara i u o1p{tini, ja2 do3lazim 
u {ko1lu;

б) са заменица: po to1m se ne1 znamo;
в) са придева: i1ma5mo na A1lma{kom gro2bqu;
г) са бројева: ja2 sam bi1o do pr2vog ra4zreda na sala4{u.
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Индекс фреквенције примера са пренесеним акцентом износи 
66,66%.
3.1.5. У идиолекту И5 чешћи су примери са помереним акцентом:

а) са именица: ja2 u2|em u3 sobu, sa {e2s go1dina sam kre4nula u3 
{kolu, u3 {kolu se i3{lo u {ko1lskim u3niformama, kada sam ja2 i3{la 
u3 {kolu, da su se ko3d na5s sku4pqali i po tri4desetoro u3 sobi;

б) са заменица: za3 na5s je sve1 to2 bi4lo le4po, da su se ko3d na5s 
sku4pqali, i3 wo5j }emo spre1miti, to2 se i1zuzetno ne1gativno po3 wi5h 
zavr4{ilo, u1vek sam hte1la da i u3 wi5h u3sa5dim da tre1ba, vo3leli smo 
na3 ta5j na4~in da pu3tujemo, po1stojalo je i3 to5 sve1, za3 to5 vre4me sam 
prome4nula, o3ne se sme3ju na3 to5, a mi2 smo na3vikli ve1} na3 to5, u3 to5 
vre4me kada sam ja2 i3{la, u3 to5 vre4me u3 {kolu se i3{lo, u3 to5 vre4me je 
bi4la pra1ksa na Te3lepu, s o1bzirom da je u3 to5 vre4me, u3 to5 vre4me ~e2sto 
je, i3mali smo ne1ki smi2sao u3 to5m peri3odu, rela3ksi5rana sam po3 to5m 
pi4tawu, mi2 smo u3 ti5m go1dinama;

в) са глагола: za ne3 verovati, ni ne3 vozi, ne3 mogu se, ne3 mo`emo 
ka4zati; da ne3 ka5`em, ne3 mo5ram.
3.1.5.1. У следећим примерима акценат није прешао на проклитике:

а)  са именица: o3ti{li smo do Ba1laton je1zera, tu2 smo orga3nizovali 
i do4~eka No3vih go1dina u {ko1li; bi4la mu3zika sa plo2~a;

б) са придева: ni4su za1dovoqne sa ma2lim;
в) са заменица: u na1{e vre4me, nego da o3stavi i tra2ga o/d? to1ga; 

i to2 mi se ni4je do3palo, ka3kva je bi4la televi2zija u to2 va1{e vre4me; 
oko na2s su u to2 vre4me la1budovi.

Индекс фреквенције примера са пренесеним акцентом износи 
72,97%.
3.1.6. У идиолекту И6 бележимо следеће примере са помереним акцен-
тима на проклитике:

а) са именица: be3z obzira {to ti2 wi1ma tre1ba{, to1g se se1}am ko1 
kro3/z? san, na3 kraju kra3je5va 2x, i3/z? {kole kad ide4mo, o3staju sa4mi ko3t 
ku}e, le2`u ko3t ku}e, i3{li na3 wivu, se3de na3 ulici, za3`elim se ku1}
e s o1bzirom da o3t ku}e sam o3dlazila, vo1lim po3 ku}i da spre1mam, da 
sklo1ni{ po3ne{to po3 ku}i, vo3lela sam da sam u3 ku}i, ra1dost do3{la u3 
ku}u, tu2 ja2 ni4sam i3{la u3 {kolu, kad ih i3spra}a{ u3 {kolu, i3spratim 
de1cu u3 {kolu, ni4je ni u3 {kolu kre4nula, i3du u1ve~e u3 {talu;

б) са заменица: i o3 wima; pa ta3ko i3 ja5, i3 ja5 i Ma3rija, a ma1lo se 
i3 ja5 se1}am, ta3ko5 sam i3 ja5, simpa3ti~an je i3 o5n ~o3vek, ali ni4sam ni3 ja5 
bi4la, Ni3kola je bi1o za3 na5s ve1lika ra1dost, kat sam ko3d we5 zavr4{ila 
ta2j za3na5t, preba4cila sam se ko3d na5s, da1 li su o3stale Zla4tine ci3pele 
ko3d na5s, ko3d wi5h je bi1o, `i4velo se na3 to5m sala4{u, ja2 pla1~em za1jedno 
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sa3 wi5m, da se ja2 sa3 wi5m i1gram, al sam se ka3snije i sa3 wo5m dru4`ila, 
ra4dila sam u3 to5j zgra1di;

в) са глагола: ne3 volim 2x, ne3 mislim, ne3 mo`e{, ne3 mo`emo, ne3 
se}am se; ne3 da5j, Bo1`e (2x), ne3 ka5`em, ne3 ma5zi se to1lko, ne3 sme.
3.1.6.1. У њеном идиолекту забележени су и следећи примери са непре-
несеним акцентом на проклитику:

а) са именица: ali bez o1bzira, po4nosna sam na bra1ta, o3na5 je 
de4te mi1slila da u3lazi u kre1vet, kat se u3lazi u Si1lba{, mo2j o3dlazak 
u Si1lba{, da se sa3stanemo u Si1lba{u; o3ti{la na {ko1lovawe, 
ska4ka5we po dvo1ri{tu, i o3na5 se pret ko1lima, kad je u3lazila u ko1la, 
i1zuje, ka1ko je u3lazila u ko1la; bi4la ko/d? de1de i ma4jke, vi1{e da4na 
provo3dila ko/d? de1de i ma4jke, i3{la do {ko1le, na2|e ispred ku1}e 
ci3pele, va4`no i u1ve~e da si kot ku1}e, vi1{e je bi4la o3tsutna ot ku1}
e, ra2de po sme1nama, s ko3jo5m sam se i3grala sa lu1tkama, o3na5 je de4te 
mi1slila da u3lazi u so1bu, bra1t je jo1{ i3{ao u {ko1lu, kat sam kre4nula 
u {ko1lu, se3stra sa to2g sala4{a i kre4nula u {ko1lu, vi1{e vo1lim da 
sam u ku1}i, po{to su Slova4ci ve}i3nom bi4li u u1lici; tu2 se i1gramo 
do be1svesti; ko3ji je is Te2wa; ve3~ito je na sa2nkama bi1o, ko3juda je 
i3{ao, preko bla1ta; sme1jali smo se Zla4tinom izu4va5wu ispred ko2la;

б) са заменица: raspiti4vala se o ne1kim o1bi~ajima, do1bio je 
ba1tina zbok to1ga; i ja2 sam vo3lela, vo3lela sam i ta2j po3sao, vo1lim 
{to sam do3~ekala i ta2j da2n da mo3gu, se3stra sa to2g sala4{a i kre4nula 
u {ko1lu, sa ti2m mo3jim o3dlaskom u pe4nziju, u to2m je3dno5m po1tezu, 
vi1{e nam je bi4lo interesa1ntno u to2m o1mladinskom; ve2zana za to2 
se3lo, ni4je se o2n pu1no oba3ziro na to2, ta1d u to2 vre4me; da o1dem ko/d? 
te2 mu{te3ri5je, sorti4raju po1{tu u te2 kwi1ge, o3tac je ra4dio u to2j 
za2druzi, u to2j je3dno5j kancela3ri5ji na2s je bi4lo, i ta1t smo bi4li u to2j 
nu1sprosto3riji, ja2ko pu1no i3{ao na te2 ja3muge, da se de1si ne1{to izme|u 
na2s, na2jvi{e se oko wi2h tru2dim, i1ma ra2zni pri2~a oko te2 de3ce; 

в) са придева: o3ti{la u sre1dwu {ko1lu; se3stru i1mam u Ba2~koj 
Pa3la5nci;

г) са бројева: da odne3se{ na dru1gi, na tre1}i spra1t, mo4rao ja3stuk 
da se sta1vi na dru1gi ja3stuk, i u dru1goj kancela3ri5ji ih je bi4lo; ~a1k 
sam i pla1kala na pr2vom ~a3su.

Индекс фреквенције примера са новим преношењем акцената на 
проклитике износи 44,76%.
3.1.7. Идиолект И7 одликује се мањим бројем примера са пренесеним 
акцентом на проклитику:

а) са именица: ko1 {to vi2|amo na3 ulici;
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б) са заменица: Ru3mu5nija je bi4la o1nda za3 na5s be4da, bi1o je na2jstariji 
o3d wi5h, vo3leli bismo i3 mi5 u3 to5 do2ba da smo i3mali vi1{e pa2ra, ali 
bi4lo nam je do1voqno i3 to5, za3 to5 ne2mam re2~i, ni4smo o3bra}ali pa4`wu 
na3 to5, ni4smo se bazi4rali na3 to5 da mo2ramo da i3za5|emo;

в) са глагола: ne3 mo`e; ne3 mo5ram, sa1d mi se ne3 svi5|a;
г) са прилога: do3sad ni4je i3mao pri4like.

3.1.7.1. У њеном идиолекту ипак су многобројнији примери са акцен-
том:

а) на именицама: koje mi2 zna4mo iz {ko1le, u1vek nam je bi4lo 
ve1selo u ku1}i, dok su o3ni na2s poraspode4lili u so1bama; Yo4li} bi1o 
na sta2dionu, to2 je o1nda bi4lo pre3lazi{ iz fi2rme u fi2rmu, u1poznali 
smo se u {ko2li;

б) на заменици: nagove4stili su da i3de{ u ne1ki gra2d, da i3za5|emo u 
ne1ki ka3fi5}, to2 je na ne1koj pla1nini, ma1ma je bi4la u ne1kim fi2rmama, 
zbok to1ga {to je bi4la za ti2m {a1nkom, go3vorim za na1{u o1mladinu; 
i mi2 sti1gli u ta2j ho3te5l, to2 je bi4lo kao organiza4cija za na2s, da su 
to1talno ra4zli~iti od na2s, i je3da5n bra1t od wi2h, o3ni su nam da4li 
pa3pi5r na ko2m su nagove4stili, i sva1 o1mladina iz to2g No3vog Sa2da 
se u1ve~e sja1ti, od to2g po3ko5jnog u1jaka bra1t, zbok to1ga {to je bi4la 
za ti2m {a1nkom, auto3bus sa ti2m vi3sokim po3dovima, i sa te2 stra4ne 
i3ma5m, sa te2 stra4ne ma1mine, mi2 ni1kad ni4smo ~u1li za tu2 ba1wu, u to2 
vre4me ni4su bi4li po1pularni narodwa4ci;

в) на придевима: sa ma1mine stra4ne; ko3ncerti su se odr`a4vali na 
ra2znim me1stima;

г) на бројевима: i3{o iz je3dne u dru1gu fi2rmu;
д) на прилозима: i da1qe tvr2dim da je o3vo, Gr1ci su i ta1d vi4zu 

tra4`ili.
3.1.8. Слично је стање и у идиолекту И8. Наиме, ретки су примери у 
којима је дошло до померања акцената на проклитике. То преношење је 
забележено само код неких заменица и негираних глагола:

а) заменице: do2|u do3 na5s, mi2 o1demo do3 wi5h, tu2 u blizi3ni ko3d 
na5s, to2 je ja2ko po1pularno ko3d na5s, ko1 ko3d na5s, kad bu1demo ko3d na5s 
pro{iri4vali, kat su i3{li ko3d wi5h, i3du ta1mo ko3d wi5h, ko3d wi5h 
spa4vao, to2 je Ne3mawa o3d wi5h na po1klon do1bio;

б) глаголи: dok ne3 bude, ne3 `ali se, ne3 se}am se vi1{e, ne3 treba; 
ne3 da5j, Bo1`e, ne3 tra5`im.
3.1.8.1. Акценат је и у идиолекту ове информаторке остао чешће:

а) на именицама: to2 nam je ja2ko bi4lo interesa1ntno me3ni i bra1tu; 
i3de na pe1cawe, i3mali smo pro4stor u dvo1ri{tu, da u dvo1ri{tu 
po1pijemo ka3fu; izgu3bili vre1mena i `i2vaca bez ve1ze, o3stavi za se3be 
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da izne3se za ku1}u, to2 je bli4zu iz u1lice Jo3vana Cvi4ji}a, ~e1tvoro je 
wi2h bi4lo u gru1pi, dr3`i u u1lici Kara|o4r|evoj, u u1lici smo i3mali 
ja2ko pu1no de3ce; o3ne su ih izve3le do {ko2le, kad je ma1ma do3prati do 
{ko2le, to2 je ve1} bi4la pri1prema i za {ko2licu, izne3se iz fi2rme, i1ma 
bra1ta i se3stru po ma2jci, i3du u cr2kvu, sta3riji je kre4nuo u {ko2licu, 
i3{li smo za1jedno u {ko2lu, situa4cija je te4{ka i kod me3ne u fi2rmi, 
to2 je ra4dio i u {ko2li, o3na je vr1lo u3spe{na u {ko2li; iza ku1}e nam se 
na3lazi i3grali{te; {ko2lica je pored {ko2le;

б) на заменицама: bi4li du1go sme1{teni u ne1kim bu1ngalovima, 
u~ite3qica je bi4la str3pqiva sa na1ma sti3dqivima, ra4dila sa na1ma, 
sla1bo konta3kti5ramo sa wi1ma, ~e2sto se sa wi1ma vi1dimo, po na1{em 
mi1{qewu ni4je u re4du, si2n i3de sa na1{im Ma2rkom, pri1jatno nam je u 
wi1hovom dru4{tvu, qu2di ga pa2mte po to1me {to, i u3spela je u to1me, 
ko1lko u3spe5vam u to1me, to2 je ve1}, sla1bo u3~estvovao u to1me; ~a1k i mi2 
smo po3ku{ali, da je pro4stor u ko2m ra2dim ~i1st, da i wo2j pri3u5{te, 
do3lazi wi1hovo de4te kod na2s, do2|u ~e2sto kod na2s, pa bi svra4tili kod 
wi2h, bi1o si na svo2m ra2dnom me1stu, i1ma je3dnu na to2m ma1gistralnom 
pu4tu, s dru4{tvom se i3graju na to2m i3grali{tu, ra2di u to2m je3dnom 
pasa4`u, da vi1dimo {ta1 i1ma u ti2m o1rmanima, u ti2m o1rmanima se 
sva1{ta na2|e, sa1 }e da i3de u tu2 sre1dwu za ta3lente, vo1le da o1du u tu2 
igrao4nicu, po1~eo je sa to2m je3dnom pu2mpom, o2n ga je zapo3slio na to2j 
pu2mpi, mo3je druga3rice su za3poslene u to2j {ko2li;

в) на придевима: pr2vi ra4zred smo i3{li u sta2ru {ko2lu, o1nda smo 
pre3{li u no1vu {ko1lu, ja2 je zafr3ka5vam u za2dwe vre4me;

г) на бројевима: kat smo do3{li u dru1gu sme1nu.
Индекс фреквенције примера са пренесеним акцентима на прокли-

тику износи 22,22%.
3.1.9. У идиолекту И9 забележени су следећи примери са новим прено-
шењем акцената на проклитику:

а) са именица: se1}am se ko2 kro3/z? san, o1nda po1sle i3du u3 bircuz; pa 
s u3lazi o1dma u3 dvori{te, pa i3 ja5 sam na3 wivu i3{o, i1mam fa3mi5lije 
na3 Klisi, mi2 i1mamo na3 ku}i spo1men-plo1~u; da bi i3mali gde1 da i3du u3 
cr5kvu;

б) са заменица: u3 tom vo3zu sti1gne; pa i3 ja5 sam na3 wivu i3{o, ne1 
znam ni3 ja5 {ta2 da ka2`em (2x), ne znam ni3 ja5 (2x), ta2j vo2z tre1ba ko3d na5s 
da sti1gne, du1go je to2 `i4velo ko3d na5s, ko3d na5s je to2 ne1kako jo{ u1vek, 
za ra4zliku o3d na5s, tu2 su pu1cali u3 wu5, rakiji4ca i za3 wi5, ko3d wi5 se u 
dru4{tvo u3lazilo, da1 l }emo se mi2 uo1p{te svi1 izbo3riti sa3 tim, ali 
o3 to5m po3to5m, jo1{ sam i3{ao na3 tu5 pi3jacu, si1pali smo u3 te5 ~a1{e;
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в) са придева: o1nda po1sle i3du u3 bircuz, u3 Ma5lu Sla2viju, o1nda su 
u3 Ma5loj Sla2viji zna1li da se3de;

г) са глагола: ne3 volem, ne3 daju, ne3 kudim, ne3 mislim, ne3 mogu (2x), 
ne3 mogu da plasi4raju, ne3 mogu da u3no5v~e, ne3 ode; ne3 da5j, Bo1`e, ne3 ̀ u5re, 
da ne3 kva5rimo, ne3 mo5ra, ne3 pa5ntim, ne3 svi5|a se;

д) са прилога: vo1lem i3 sad.
3.1.9.1. У његовом идиолекту веома су чести и примери са акцентом:

а) на именицама: ni4su ni1kad na sme4twi bez o1bzira is kog go1d 
kra1ja da je do3{ao, bez o1bzira {to ja2 ni4sam bi1o ne1ki qu3biteq, vo1lim 
da o1dem na Kli1su, bez o1bzira {to sa1d to2 vi1{e ni4je o3no {to je ka3dgod 
bi4lo, ta1ta ta1mo i3{o u blo1k, mo3glo se vi1{e ~u1ti nego u bi1rcuzu; to2 
je u pla4nu za ru1{ewe, kad do3bi5ja pu1no va1zduha u bu1re, o2n je u`i4vo da 
pre3ta5~e iz bura4di u bu1rad, mi2 i1mamo u dvo1ri{tu je3dnu `u2tu ci4glu; 
bez ba1tina je pro3{o, {to1 bi o2n bez ve1ze i3{o, dva4put go3di{we za 
sla1vu, ta1ta je ~u2va za u1spomenu, is Pa1raga je de1da, pre2 nego vo2z i3za5|e 
i/z? sta1nice, pre2 nego {to }e vo2z iza4}i i/z? sta1nice, vo1lim da 
o1dem na Kli1su, kad je kre4nula pr2va legaliza4cija na Kli1si, ku4pio 
pr2vi ku1}u na Kli1si, sa3mo {to sa1d na Kli1si i1ma ja2ko pu1no Bo3sanaca, 
jo1{ i1mam od de1de ta3ki ~a2{a, ta1ta ta1mo i3{o u blo1k po ma1mu, kad vo2z 
u2|e u sta1nicu, kad do2|e vo2z u sta1nicu, kat si1pate u ~a1{u, i3maju 
svo3ju radio4nicu u sta1nici, pa je tu2 uz o1balu ne1gde je izba4cio Du1nav; 
zna4mo da ma1lo po3ka5`emo i zu2be, sve1 su izopa4~ili od cr2kve do e1to 
ti2h ne1kih gra3|evina;

б) на заменицама: da o3bra5te pa4`wu na sva1ko de4te, du}a4ni na 
sva1kom }o3{ku, iz ne1kog we3govog hi2ra, mi2 smo na3vikli da i3de po 
ne1kom re4du, kad o3stane u ne1kom bu1retu, ma1lo vu4~e sa1d vi1{e na ne1ku 
dru1gu stra2nu, sta2lno mi1sle da su na ne1koj sme4twi, ka2`emo do2|o{i za 
ne1ke qu2de ko3ji su do3{li, mi2 smo jedi3nstveni po ne1~emu, tu2 je ka3dgod 
bi4la u na1{oj ku1}i {tampa3ri5ja, u na1{oj ku1}i jo1{ i da2n da3nas i1mamo 
svi4wac; bi4li su ma1lo mode3rniji od na2s, mi2 smo za wi2 bi4li seqa4ci, to2 
je pri3nci5p u mo2m sta4nu, ja2 bi i to2 pripo3jio, ne1 znam ko1lko o1tspe is 
to2g bu1reta, o1nda se is to2g pre3sipa u ma1we, od to2g vo1za sa3stavqamo 
tri2 dru1ga, od to2g }o3{ka i3de Te1merinska, je3da5n ve1}i de1o se nase3lio 
u ta2j kra2j tu2, na to2m me1stu je pr1vo na3pravqena cr2kva, i o1nda su na 
to2m me1stu, na to2m me1stu je sa1da o3lta5r, ne3 mislim da tre1ba qu2de 
klasifici4rati po go1voru, nego po to2me ka3kvi su, o3ni i da2n da3nas 
i3maju ra4zlike u to2m go1voru, pa ka3ka5v je sti1l u to2m de4lu, ja2 kao 
mo2m~i} u to2m po3drumu zna1o sam da orga3nizujem ka2rtawe, al ne1 u 
to2m smi4slu, al ne1 u to2m fazo4nu, o1nda je o2n u`i4vo u to2m preta4kawu, 
i mo2j si2n sa1d i3de u tu2 {ko2lu, o1nda je du1go bi4la u to2j ne1koj bo4lnici, 



98 ЖаркО бОшњакОвић

pi4lo se vi4no is ti2h ma2li ~a2{a, slu1{o sam da su se hva4lili iz ti2 
de4lova gra2da, o3na je bi4la u ti2m ne1kim sre3ma~kim o1dredima, ta3ko 
smo se sva1|ali oko to1ga;

в) на придевима: mo2ra da se pre3to~i u ma1we bu1re, o1nda se is to2g 
pre3sipa u ma1we, na1trag do Te1merinske u1lice, u Te1merinskoj u1lici 
je bi4la `u2ta ci4gla; sa1t su nas pre3mestili iz A2lma{ke cr2kve, u 
A2l ma{koj cr2kvi sam se ve3n~o, o1nda je du1go bi4la u to2j ne1koj ... u 
vo2jnoj bo4lnici; za3to {to se ve3lika cr2kva pra1vila pre1ko ma2le;

г) на бројевима: a na dru1gu stra2nu straho3vito pr1gavi;
д) на прилозима: ~a1k i sa1d je to2 ve1liki plu1s, al i o1nda i zna4mo 

da ma1lo po3ka5`emo i zu2be, i o1nda su na to2m me1stu;
Индекс фреквенције примера са пренесеним акцентима износи 

35,53%.
3.1.10. У идиолекту И10 преношење је углавном присутно:

а) код негираних глагола: ja2 se ne3 bavim, da ne3 budem, ne3 vozim, 
da ne3 do5|u, {to1 se ne3 interesuje{, ne3 pije{, ne3 trebaju, hte1li ne3 
hteli; da ne3 pri5~amo, u {ta1 ja2 ne3 su5mwam;

б) код заменица: ka1ko bi s to2 ko3d na5s zva4lo, i1ma go1rih o3d na5s.
3.1.10.1. У његовом идиолекту ипак доминирају примери са акцентом:

а) на именицама: na2dam se da }e me dr3`ati do kra1ja `ivo3ta, i to2 
}e bi1ti do kra1ja `ivo3ta, i3zlazilo se ugla3vnom na [tra1nd, zna1li 
smo da je fa3jront na [tra1ndu, sa1da i3zlazim ugla3vnom u po1drum, 
ni4sam o3ti{o u po1drum ~a1k ni kad je bi4lo na2jgore, kao da sam bi1o 
u sve1miru; sedamde3set po1sto Novo3sa|ana ni1je pu1tovalo ni1gde, sem 
kod ba1be na se3lo, i3mo bi vi1{e no1v~i}a kod ku1}e, a ugla3vnom smo se 
napi4jali kod ku1}e, i ni1je bi3lo dale3ko od i1stine, ni4sam ose3tqiv na 
ma1mu, na ta1tu, o2n me3ni do3lazi na sla1vu, na1 {ta sam ja2 tu2 o3ti{o u 
so1bu, o3ti{li u so1bu, da ne3 do5|u kod wi2h u so1bu, ni4su nas pu3stili na 
u1licu, i da je vre4me da i3demo na u1licu, slu4`io sam vo2jsku u ka1sarni 
koja se na3lazi u u1lici; o3na se na3lazila na gro2bqu mo3jih pre1daka; u 
cr2kvu kad u2|e{, ka1ko da o1dem u {ko2lu pi3jan, la3ti5nski sam u3~io u 
{ko2li;

б) на заменицама: tr1~ao sam za wi1ma, kad ja2 vi1{e ne3 budem mo1gao 
da se bri1nem o wi1ma, kod ne1kih mo3jih druga1rica, to2 je na ne1ki na4~in 
po3stojbina, kad bi ~o3vek poto3nuo ne1gde u ne1ko bla1to, vi1{e smo 
i3{li na ne1ke vi3kendice, mi2 smo o1dustali od to1ga, ni4sam `e3leo da 
u3~estvujem u to1me, sa1d pro3ble5m je u to1me, ta3ko da o to1me ni ne 
ra3zmi5{qam, re1kao sam mu {ta1 sve1 mi1slim o to1me; po{to i ja2 i 
o2n smo da3kle bi4li }a4te, ne1 znam ni ja2 ta1~no, i ta2 stra2st me dr3`i 
jo{ u1vek, i to2 }e bi1ti do kra1ja `ivo3ta, ni1ko ni4je odgova4rao za to2, 
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na2jpopula3rni5ja u to2 vre4me, `e3lim da se vra2tim u to2 vre4me, {to se 
se1}am iz to2g pe1rioda, mi1slim da su Novo3sa|ani u stva4ri na2jvi{e 
pa1tili za ti2m mo1stom, je3dino {to }u u1vek pa2mtiti na to2m Pra2vnom 
fakulte3tu, ja2 sam na2jvi{e nau3~io na to2m Pra2vnom fakulte3tu, do1bio 
je spo1menik u to2m pa1rku, mo3`da i ja2 ne1kad pre3spa5vam u to2m pa3rku, 
ja2 se ~e2sto po3dsetim sa to2m druga3ricom, po{to sam se vra4tio iz te2 
vo4jske, ni4su me u3speli u tu2 ko3nzervu ugu4rati, ugla3vnom to2 je pi4sala 
u to2j emi3si5ji, sla1bo sam i3{ao po ti2m ne1kim `u2rkama, ja2 sam to2 
o1dma vi1deo u ti2m me4tama qu2de, ali br2zo sam im napla4tio kod ti2h 
{to su mi da4li, to2 je i1na~e kod na2s, ako jo1{ i1ma tra1ktora kod na2s, 
ni1{ta kod na2s ne funkcio3ni{e, o4vde se kod na2s sa1mo ru1{i, ne1 sa3mo 
kod na2s, [pa4nci su bo1qi od na2s, je3dino sam sa wi2m bi1o de1vet mese4ci, 
sli1kao sam mo3je se3stre sa wi2m, sa wi2m sam de4lio po3sledwu ko1ricu 
hle1ba, ali zna2m da sam zbog we2 do1bio ne1ke {ama4re, iza3{li iz we2, da 
do2|em su1tra kod we2, da ne3 do5|u kod wi2h u so1bu, a na2jmawu pro4|u sam 
i kod wi2h i3mao, za1{to sam tro3{io vre4me na wi2h, ja2 sam i3mao de1o u 
ko2m je `i4vela ba4ka, mi1slim da smo po svo2m ne1kom pona4{awu, mo3mak 
je i3{ao pored we2;

в) на придевима: mi2 smo spa4vali u i1stoj so1bi; ja2 sam do3{o na 
ma2la, ali na ve3lika /vrata? mo2ram o3ti5}i, na ma2loj matu4ri sam se 
pr2vi pu2t pro3veo, ro1|en u Cr2noj Go3ri;

г) на бројевима: u je3dnoj i u dru1goj ka1sarni;
д) на прилозима: sve1 po ma1lo, ali na2jboqa mi je do sa1da od 

Sofo1klea.
Индекс фреквенције примера са новим преношењем акцената на 

проклитике износи 12,50%.
3.1.11. У идиолекту И11 углавном нема ни новог преношења на прокли-
тике, осим код негираних глагола: ne3 mogu, ne3 ka5`em. Иначе, акценат 
остаје:

а) на именицама: na spo1rt, na [tra1ndu, u po1kretu, u se1}awu, u 
spo1rtu, u fu1dbalu; u Ri2m;

б) на заменицама: za sva1kog, do ne1kog zasi}e4wa, iz ne1kih, na 
ne1kom kvalite4tu, na ne1kom turni4ru, na ne1kim, u ne1kima, na na1{em 
tr1`i{tu, sa wi1ma, u sva1kom pogle4du, u to1me; do te2 ze3mqe, do to2g 
de2la, iz to2g ci3klusa, na ta2j spo1rt, u to2m ko3ntekstu, od ti2h, kod 
na2s, na mo2g u1jaka, u mo2j `i3vot, na svo2j na4~in, o wo2j, od we2, sa wi2m. 

Индекс фреквенције примера са новим преношењем акцената на 
проклитике износи 5,88%.
3.1.12. И у идиолекту И12 ново преношење акцената забележено је уг-
лавном:
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а) код негираних глагола: ne3 vidi, ne3 voli, ne3 gleda (2x), ako ne3 
odem, ne3 se}am se (2x), ali i ne1 se}am se (2x); ne3 ra5di, ne3 mo5ram (2x);

б) код неких заменица: da ra2dim za3 wi5h, da1 l ho3}u da u3ra5dim za3 
wi5h, i1ma ne1ka mr4`wa u3 to5m ra4zredu.
3.1.12.1. У њеном идиолекту чешћи су примери са акцентом:

а) на именицама: al ni1{ta o/d? to1ga do kra1ja, ni4smo obi3{li do 
kra1ja; ni4smo i3mali me1sta u ko1lima; ko1 }e bi1ti s ki2m u so1bi, bi4li sa 
je3dni5m de1~kom u so1bi;

б) на заменицама: ba1{ sam se le2po pro3vela na wi1ma, o1dnela 
ra4dove iz na1{eg ra4zreda, na ne1kom bre`u4qku, i ba1{ mi je dra2go zbog 
to1ga, ni1{ta od to1ga, al ni1{ta o/d? to1ga do kra1ja, ni4sam mo3gla ni 
da ra3zmi5{qam o to1me, ni4sam razmi4{qala jo1{ pre2 to1ga o to1me; 
fo4rum na ko2m se o3ni oku4pqaju, i1ma ta2j je3dan sa1jt na ko2m se, lo1{i 
u3padali na ta2j sme2r, i o1nda se po1trpali u ta2j bro2d, do3biti dve1sta 
e1vra za to2, ni1{ta od to2g, stvo3rila mi se fo2bija od te2 ma3se, da 
im ra2dim sva1{ta od ti2h pro1pagandnih materija4la, do3bro je je3dino 
zbog ti2h bo4dova, da ra2dim u to2m ~a1sopisu, da tre1ba da ra2di u to2m 
sme4ru, ne1kako smo mi2 o3ti{li u tu2 de1ns-are4nu, bi4li smo o3stali u 
to2j {ko2li, i3{li u {o3ping ta3ko po ti2m uli~i4cama; i o1nda smo se 
posle to1ga vra4tili, i posle to1ga smo i3{li;

в) на прилозима: i o1nda smo se posle to1ga vra4tili, i o1nda se 
po1trpali u ta2j bro2d.

Индекс фреквенције примера са пренесеним акцентима на прокли-
тике по новоштокавским правилима износи 33,33%.
3.1.13. Као и у претходних неколико случајева, и у идиолекту И13 ново 
преношење акцената везано је углавном: 

а) за негиране глаголе: ne3 vidi, ne3 volim (4x), ne3 gledam, ne3 znaju, 
ne3 igram, ne3 jedu, ne3 mogu, ne3 mo`emo, da ne3 padne, ne3 trebaju; dok ne3 
do5|e, ne3 mo5ramo, ne3 da, ne3 smem (4x), ne1 sme;

б) и неке заменице: kad je pa1la bo2mba tu2 ko3d na5s.
3.1.13.1. Дакле, у његовом идиолекту акценат се задржао:

а) на именицама: ja2 ne1kad u1zmem ma1lo ro4lere od bra1ta, i3maju 
ja2ko ve1liku ku1}u na spra1t, bi4lo je pu1no kre3veta na spra1t, i3{li smo 
u po1drum tu2 kod na2s u zgra1du, ne1kad se potu4~em sa bra1tom, sa bra1}om 
tre1ba da i3dem, vo1lim da je1dem te2sto sa si1rom, ja2ko sam se za1igro sa 
Ste1vicom, bi1o sam na2jboqi u fu1dbalu, u1vek sam `e3leo da se tr1kam 
na ko1wima; o1nda }emo o3ti5}i na pe1cawe, vo1limo na pe1cawe da i3demo, 
i pa1o sam u bla1to, u ko1la nam je ule3telo pu1no bu2ba, na3pravili 
na dr1vetu ku1}icu, ta3ko da sa1d se3dimo u dvo1ri{tu, u pe1cawu sam 
i1sto do1bar, ku4pio da i1ma u ko1lima; bra1t od te1tke, kre1vet im je 
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na ste1penice, pr2vi pu2t je sko3~io na o1gradu, u1zmemo ta3ko u fla1{e, 
kad je i3{la u {ko1lu, i3{li smo je3dan da2n u {ko1lu, i1sto `i4ve u ku1}
i na1{oj, o3bi~no bu1demo u ku1}i, i1mam u ku1}i dr1vo od ja1buke, kat smo 
bi4li na sla1vi, u so1bi smo se i3grali, {e4ta}u se sa ma1mom, kat sam i3{o 
sa {ko1lom; ta3ko da }u mo4rati ma1lo da se sklo1nim od su2nca; i3{o sam 
na fa2rmu ko4wa i na fa2rmu no1ja, i3de u {ko2lu za ~arobwa4ke, u {ko2li 
i3mam do3bre pre4dmete, ra4dila u fi2rmi, i3{o5 sam sa {ko2licom; o1dma 
iza ku1}e mi je i3grali{te;

б) на заменицама: pa se i1gram ma1lo sa wi1ma, kat smo bi4li na 
sla1vi kod ne1kog, da ne u3dari bli4zu u ne1ko drvo, Sawa ga pu3stila 
ta1mo u ne1ku {u1micu, da ni4je gro1m u ne1{to u3dario, u3dario tu2 kod 
na1{e ku1}e i pa1lo je na na1{u ku1}u, sa1d na2jvi{e o4vde i1gram na na1{em 
i3grali{tu, i1ma je3dno i3grali{te u to1me; pa }emo ja2 i mo2j bra1t 
pra1viti ne1{to na wo2j, i3dem kod mo2g dru2ga, i o3ni su nam o3stavili 
o1nda za na2s dvo1je ~okola4du, bo3jim se da ne u3dari kod na2s, mla1|u od 
na2s, sta3riji od na2s, koji je bi1o sa3mo kod we 2 tri2 da2na, kad sam do3{o 
kod we2, do2|em kod we2, kod we2 ne1kad o1dem, da se i1gra sa wi2m, o3na 
je sa wi2m kre4nula, i o1nda smo o3ti{li kod wi2h, da ne u3padnem kod 
wi2h, mi1slio sam da su mr3tvi, za3to {to sam mla1|i od wi2h, po{to su 
se mu4ve o3kupile na wi2h, da ne u3padnemo u wi2h, mo1`emo i sa to2m 
mre1`om, vo1lim kad me preba3cuju preko ne1kog; nau3~ili smo je da i3de 
pored na2s;

в) на придевима: `e3lim da pre2|em u pla2vu gru1pu;
г) на бројевима: kad je3dna na dru1gu ru2ku bu1de, pa smo za3to do3speli 

do tre1}eg me1sta;
д) на прилозима: i zabo3ravila ga je ve1} do sa1d, o3stanemo ma1lo 

do u1ve~e.
Индекс фреквенције примера са новим преношењем акцената на 

проклитике износи 22,44%.

4. Закључна разматрања

4.1. Број негираних глагола у нашем корпусу знатно заостаје за именич-
ким и заменичко-придевским лексемама. Међутим, сви они имају прене-
сен акценат. Наиме, негација не се у овом случају понаша као префикс и 
силазни акценти, који у новоштокавским говорима могу бити само на је-
дином или иницијалном слогу, редовно се померају на први (Ивић 1998: 
483–484). Старо или рецесивно померање акцента код глагола је обично 
углавном у 2. и 3. л. јд. аориста (Ивић 1998: 483). Иако аорист није чест 
у говору Новог Сада и уопште у шумадијско-војвођанском дијалекту, ми 
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смо га једном забележили код најстарије информаторке: ne1 ubi (1914). 
Међутим, старо преношење бележимо и у презенту само ова два глагола 
ne1 ide, ne1 znam, али и у радном глаголском придеву у конструкцијама 
типа: у ko1 se ~u1o ne1 ~uo (1914), ti2 se u1dala ne1 udala (1923). Дакле, 
ова два последња примера су одлика говора најстаријих информаторки, 
домаћица са четворогодишњом основном школом. Старо преношење је 
забележено и са енклитика бих, би, бисмо, бисте (ne1 bi i dr1`o), које 
могу имати реченични акценат (Ивић 1998: 483).
4.1.1. Старо или рецесивно преношење акцената на проклитике у нашој 
грађи, а и иначе, најчешће је код именица, и то оних које имају покрет-
ни акценат (Ивић 1998: 483). Факултативност старог померања акцена-
та са именица на проклитике расте од старијих ка млађим информато-
рима. Иначе, акценат се помера углавном са именица са семантичким 
обележјем anima (-) и у функцији прилошких одредби: do3{o i1s poqa, 
dove3di u1 su5d, mo3tiku u1 ru5ke, rase4~e u1 {re5h и сл. Месно значење било је 
пресудно да се са хидронима акценат пренесе на предлог: i3du na1 Dunav, 
na1 Dunavu bu1de, ska2~u u1 Dunav. Међутим, у говору информатора рође-
них знатно касније 1945, 1972. и 1978. године у овој синтагми акценат ос-
таје на хидрониму. Двоје млађих информатора са средњим образовањем 
не преносе акценат са топонима који са предлогом има месно значење: 
u Ka2} ~e2sto o3dlazimo (1969. ж), kad bi o3ti{o u Ka2} (1972. м). Kод 
најстарије информаторке акценат се не преноси ни са зоонима на пред-
лог за са финалним значењем: ni za svi2we ne2ma (1914). Код друге ста-
рије информаторке (1923) старо преношење је изостајало са лексема које 
није често користила у свом говору: i3{li u ba2r, me1tu na pli2n, bi4li 
smo na mo2ru. У следећем примеру код исте информаторке реченични 
акценат онемогућио је преношење на проклитику: e1, na mo2re sam i3{la 
sa3mo kad mi je bra1t bi1o na Vi4su. 
4.1.2. Рецесивно преношење је забележено и код личне (sa1 mnom) и име-
ничких заменица (ni1 na kog (1914); ni1 s kim, na1 {ta (1923); ni1 o ~emu, 
na1 {ta ni1 za {ta (1978)). Код овог последњег информатора у једном 
примеру у овој граматичкој категорији није дошло до померања акцен-
та, будући да је реченична интонација била проминентнија: u {ta1 ja2 
ne3 su5mwam. У идиолекту информаторке рођене 1988. године преношење 
изостаје чак и са повратне заменице на предлог са (ja2 sam ta3ko sa4ma 
sa so1bom), што можемо да буде показатељ тенденције која се јавља код 
млађих аутохтоних говорника Новог Сада. Код две најстарије инфор-
маторке наведени облици одричних именичких заменица са предлозима 
не би се могли сматрати импортом из стандарда, будући да их и Иван 
Поповић (1968: 180) бележи у Шајкашу: ni1 za ~ega.
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4.1.3. Старо преношење забележено је и у прилозима за начин: na1gusto 
(1914), u1kiselo (2х) (1923), na1`аlost (1964), na1`аlost (3х), na1glas 
1972). Међутим, код информаторке рођене 1947. емфатичност је спречи-
ла да се акценат помери на предлог: ~a1k napro1tiv, se3delo se do du1go. 
У изразу за количину i1 po старо преношење је обавезно.
4.1.4. Рецесивно преношење са основног броја на предлог углавном изостаје 
код свих информатора. Само код једне старије жене (1923) забележили смо 
један пример (ne3 mo` na1 dve5 sto3lice), поред знатно више оних без поме-
рања акцента. Када се не наглашавају посебно бројеви, акценат се преноси 
на предлог: gle1daju je3dno u1 drugo (1972), али: za je3dno i za dru1go (1978). 
4.1.5. Дијаграм 1 показује да је старо преношење најфреквентније код 
генерације рођене до 1930. године, а потом оно неравномерно опада. На-
име, на овакву слику свакако је утицао инвентар граматичких категорија 
у говору сваког појединца. Тако је проценат преношења повећан ако је 
информатор употребљавао негиране глаголе, конструкције са мном, и по 
и сл. Вероватно би дијаграм био коригован да су приказани акценатски 
типови у којима је померање акцената факултативно (u1 gla5vu / u gla2vu).

Дијаграм 1: Старо преношење акцената на проклитику
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4.2. У говору свих информатора ново преношење је доследно спроведено 
у облицима презента (ne3 vidim, ne3 li5~i и аналошко ne3 mogu од ne mo3gu 
али према ne mo1`e > ne3 mo`e), императива (ne3 ~ekaj, ne3 da5j, Bo1`e) и 
инфинитива (za ne3 verovati) негираних глагола.
4.2.1. Највећи број примера новог преношења забележили смо код именица са 
семантичким знаком anima (-), а у функцији прилошких (одакле – докле: o3d 
ku}e do3 ku}e; где/камо: i3zi5|emo na3 ulicu; где: dok se za3bavqaju u3 sobi; ода-
кле: do2|emo i3s cr5kve; како: to1g se se1}am ko1 kro3/z? san) и придевских одред-
би (каква: ~e4snica o3d ora5ja, ki3flice sa3 salo5m; која: se3stra o3/t? tetke). 
Треба рећи да ново преношење акцената са апелатива на предлоге има факул-
тативни карактер, с тим да је у говору старијих оно чешће, а у говору млађих 
ређе (в. Дијаграм 2). Међутим, померање акцената са неких топонима у функ-
цији прилошких одредби за место ипак изостаје, а са других је факултативно. 
Тако се акценат ни код две најстарије информаторке не преноси ни са имена 
градова из непосредног окружења (is Ka2rlovaca, iz ya1bqa (1923)) или 
оних за које су Војвођани политички и економски били везани (u Pe1{ti, 
u Se1gedinu (1914)). Са имена градова која се не користе често, будући да су 
удаљенији и да Новосађани нису били везани за њих, акценат се неће пре-
носити на предлог ни код старијих информатора: u Bu1kure{tu, u Mo1skvu 
(1923). У говору млађих преношење акцената изостаје свакако: u Ri2m (1978). 
Исто тако, имена држава с којима се не граничимо и која се не употребљавају 
често, чувају своју акценатску аутономност и код најстаријих информаторки: 
iz Gr1~ke, u Gr1~ku (2х) (1914); u Gr1~koj, u Po1qskoj, u Tu1rskoj (1923). Та-
кође, двоје Салајчана, различите старости, акценат не померају ни са добро 
познатог имена улице која је граница између њиховог краја и Подбаре: od 
Te1merinske, do Te1merinske (1923); do Te1merinske, u Te1merinskoj (1972). 
Исти информатори акценат не преносе ни са имена познате подбарске црка-
ве: iz A1lma{ke cr2kve (1923); A2lma{ke cr2kve, u A2lma{koj cr2kvi (1972). 
Ретка употреба имена мађарског језера утицала је да се акценат не пренесе на 
предлог do Ba1laton je1zera (1945). У војвођанским говорима, па и у Новом 
Саду, за разлику од стања у херцеговачко-крајишким, акценат се не преноси са 
антропонима: sa Ste1vicom (1995).

Факултативно померање ја забележено само у конструкцијама са име-
нима села, делова града и бивших република и покрајина Југославије. Тако 
је померање акцената са топонима, јужно од Новог Сада, забележено само 
код једне од најстаријих информаторки: i3z Bukovca, u3 Kamenicu (1923). 
Остале генерације називе околних села изговарају без померања акцента: u 
Ka1menici (1942); is Te2wa, u Si1lba{ (3х); is Pa1raga (1972). Интересант-
но је приметити да информаторка рођена 1947. године у Силбашу три пута 
изговара име свога села без преношења акцента. Ово можемо довести у везу 



105ПренОшење акценаТа на ПрОклиТику у ГОвОру нОвОГ Сада

са чињеницом да се она трудила да говори престижним идиомом, будући да 
јој је рођака, која је снимала, рекла да јој то треба за факултет. Тако се стан-
дардне форме срећу и у употреби финалних вокалских група и фонеме х. 
Акценатска аутономност је сачувана и у називима делова града: kod Kli1se, 
u Ri2t (1923); na3 Klisi : na Kli1su (2х), na Kli1si (3х) (1972); na [tra1nd, 
na [tra1ndu (1978). Припадник средње генерације (1972), ипак је пет пута 
употребио без померања акцента и само једном са нагласком на предлогу. 
Ово јасно показује правац промене, тј. тежњу ка акценатској аутономности 
речи; међутим, код припадника најстарије генерације акценат се често пре-
носи на предлог: i3z Bosne (1914); i3z Bosne, u3 Bosnu (1923), али na Ko1sovu 
(1923). Код млађе генерације преношење није често а поготово у типу: u 
Cr2noj Go3ri (1978).

Померање акцената са именица на везнике, за разлику од стања у 
херцеговачко-крајишком дијалекту, овде се уопште не јавља: o3tac i 
ma1ti, ni mo2j o3tac ni ma1ti).
4.2.2. Ново преношење акцената на проклитике често je код појединих 
личних (be3` we5, za3 wi5m, ko3d na5s, za3 wi5, ), показних (o3/d? tog, na3 to5m, 
na3 tu5, u3 to5j, i3s te5) и присвојних (ko3d mo5g, u3 na{oj) заменица. Тако 
се са једносложних ових заменица акценат преноси и на везнике: i3 mi5, 
i3 wu, i3 to55, i3 ta5, ni3 to5. И у овој категорији преношење је факултатив-
но, с тим што је код старијих информатора знатно чешће, а код млађих 
изразито ретко.
4.2.3. Ретки су примери са новим преношењем са бројева и придева: 
je3dna do3 druge, za3 drugog; u3 Ma5lu Sla2viju, u3 Ma5loj Sla2viji.
4.2.4. Само код старијих информатора акценат се преноси и са прилога. 
То померање може бити на предлоге (do3 ujutru, do3sad) и на везнике (i3 
tu5, i3 sade, i3 sad). 

Дијаграм 2: Ново преношење акцената на проклитику
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4.3. Социјална дијалектологија изучава говор у његовом социјалном 
окружењу. Међутим, неке промене у језику не могу се тумачити само 
социјалним факторима. Једна од таквих појава јесте управо преношење 
акцената на проклитике. Напуштање ове архаичне и дијалекатске црте 
везано је за узраст информатора. Као што показују дијаграми индекс 
фреквенције примера са помереним акцентом на проклитику опада са 
растом године рођења информатора. Скок индекса фреквенције у поједи-
ним генерацијама тумачимо граматичким категоријама које су забележе-
не у корпусу. Наиме, већи број негираних глагола, на пример, повисиће 
га. Међутим, општа тенденција је да млађе генерације у принципу на-
пуштају у већини граматичких категорија, осим глагола, померање ак-
цената на проклитику. Ову чињеницу требало би тумачити оригиналним 
стањем језика или универзалним тенденцијама у њему самом (Јутронић-
Тихомировић 1986: 24). Наиме, млађе генерације теже да сачувају акце-
натску аутономност речи. На ово су утицали и други лингвистички фак-
тори. Тако се акценат и код старијих информатора углавном не преноси 
са вишесложних лексема, са оних које су непознате и ретке у свакоднев-
ној употреби, као и оних које имају семантички знак anima (+) и са про-
клитикама немају функцију прилошких и придевских одредби. Дакле, 
овде није био у питању процес прилагођавања (Јутронић-Тихомировић 
1989), тј. избегавање дијалекатских маркера, као што су изостављање 
фонеме /х/ или употреба сажетих финалних вокалских група у радном 
глаголском придеву, будући да су прозодијске карактеристике најмање 
неугодне грешке. Додали бисмо, осим у срединама и колективима који 
се баве језиком.
4.3.1. Језик урбаних средина посредством радија и телевизије биће модел 
који ће се, као престижан преузимати и у осталим мањим градским и се-
оским срединама. Дакле, видели смо већ (Бошњаковић 2007) да је у јези-
ку медија (ново) преношење акцената на проклитике скоро већ напуште-
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но. Такође, и урбани идиоми неколико генерација (1930-1950-1970-1990) 
аутохтоних Новосађана имају у различитом степену сличну тенденцију. 
Дакле, ова промена напушта дијалекатску особину, али не иде у правцу 
стандарда, већ се ствара један урбани разговорни идиом или вернакулар 
(Јутронић-Тихомировић 1988). Један од задатака испитивача урбаних 
идиома јесте тежња да се дође до „норме” вернакулара, тачније да се да 
његов опис и утврде тенденције промена на свим језичким нивоима. Та-
кав опис биће добра основа за каснија утврђивања промена или за компа-
рирање са вернакуларима у другим градским, па и сеоским срединама.
_____________
ИНФОРМАТОРИ

иницијал пол година рођења место школска спрема
И1 Д. М. ж 1914. Нови Сад четири разреда 

основне школе
И2 Ј. Е. ж 1924. Нови Сад четири разреда 

основне школе
И3 М. Л. ж око 1930. Нови Сад средња школа
И4 Т. Г. м 1942. Нови Сад основна школа 
И5 Д. С. ж 1945. Нови Сад
И6 Д. П. ж 1947. Силбаш основна школа
И7 Б. М. ж 1964. Нови Сад средња школа
И8 М. Б. ж 1969. Бачка Паланка средња школа
И9 Ђ. Б. м 1972. Нови Сад средња школа
И10 З. И. м 1978. Нови Сад студент
И11 С. К. м 1978. Нови Сад виша школа
И12 Т. М. ж 1988. Нови Сад студенткиња
И13 Н. Б. м 1995. Нови Сад ученик
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Žarko Bošnjaković

accenT shiFT on The procliTic in The spoken language oF novi sad

Summary

The author analyses the examples of the old and new stress shift on the proclitic in the 
spoken language of various generations of Novi Sad citizens. The results indicate that it is 
conditioned by the word class, its structure, prosodic characteristics, meaning and syntactic 
function, as well as the type of proclitic. It has also been found that younger generations tend to 
retain the accentual autonomy of words.



Исидора Бјелаковић и Маја Марковић
(Нови Сад)

ПОСлеакценаТСка дуЖина у ГОвОру нОвОГ Сада

СаЖеТак: У раду су најпре регистроване граматичке категорије и известан 
број именичких суфикса у којима се чува послеакценатска дужина у говору 
Новог Сада, а затим је спроведена акустичка анализа вокала под неакцен-
тованим квантитетом. Добијени резултати упоређени су са ранијим истра-
живањима и утврђен је однос дугих неакцентованих вокала према дугим 
вокалима под акцентом. Добијене вредности приказане су графички.

кључне речи: фонетика, послеакценатска дужина, акустичка анализа, говор 
Новог Сада.

1. Увод

Познато је (в. Ивић 1994: 100) да процес уклањања неакцентованог пост-
тоничног квантитета захвата велики део штокавских говора (пре свега 
источних), односно да се послеакценатска дужина често јавља само у 
одређеним положајима у речи. Овај процес захватио је војвођанске го-
воре (шумадијско-војвођанског дијалекта) како у погледу „чисто фо-
нетског“ (према Ивић 1994: 165) скраћивања дужина тако и у погледу 
одређених морфолошких категорија (флексивних наставака). Ситуација 
у шумадијско-војвођанском дијалекту у погледу чувања послеакценатске 
дужине, нарочито када је реч о морфолошким категоријама, разликовала 
се од норме, засноване на источнохерцеговачком дијалекту, још у време 
њеног стварања (Суботић 2005: 138). Када је реч о новосадском варије-
тету, у ранијим истраживањима уочена је изразита тенденција редукције 
посттоничног квантитета (в. Петровић и Суботић 1982; Суботић 1995; 
Драгин 2005; Бошњаковић и Регодић 2007).

2. Предмет и задаци истраживања

Предмет овог рада јесте (1) регистровање граматичких категорија и из-
весног броја именичких суфикса у којима се чува послеакценатска ду-
жина у говору Новог Сада, као и (2) акустичка анализа вокала под неак-
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центованим квантитетом у изговору тринаест испитаника из Новог Сада. 
Чување дужина пред енклитиком, дужење вокала у истој позицији и пред 
сонантом није био предмет овог рада. 

Истраживање се врши с циљем да се (1) уочи однос стандардноје-
зичке норме српског језика у погледу чувања послеакценатске дужине и 
савременог стања у говору Новог Сада и (2) испита утицај неакцентова-
ног квантитета на квалитет вокала и, евентуално, уоче разлике у односу 
на резултате добијене ранијим анализама у српском језику.1 

3. Методе и корпус истраживања

Корпус на основу којег је анализиран однос стандарднојезичке норме и 
стања у говору Новог Сада представљале су речи, систематизоване према 
граматичким категоријама и појединим именичким суфиксима у којима 
се, према ортоепској норми стандардног српског језика, чувају послеак-
ценатске дужине. Испитаници су, дакле, снимани према упитнику, који 
је дат на крају рада.2 

Корпус за акустичку анализу вокала под неакцентованим квантите-
том обухватао је укупно 29 речи: 11 речи у којима се анализира вокал /а/, 
5 речи са вокалом /е/, 6 са вокалом /и/, 5 са вокалом /о/, 3 са вокалом /у/. 
Треба напоменути да су акустички анализиране речи са краткоузлазним 
акцентом иза којег послеакценатска дужина фунгира у медијалном или у 
финалном затвореном слогу. Регистар речи снимљеног корпуса налази се 
у додатку на крају рада. Анализиран  је говор 26 испитаника. Сви испи-
таници осим И5, која је живела првих десет година у Српском Итебеју, и 
И24, који је живео првих пет година у Врбасу, рођени су и живе у Новом 
Саду. 

Испитаници су снимани или помоћу диктафона или студијски на 
Филозофском факултету у Новом Саду. Снимци 13 испитаника начиње-
ни су у виду дигиталних датотека у програму Sound Forge, а потом су 

1  У својим истраживањима П. Ивић (1967) наводи резултате добијене након анализе 
свог говора и говора дванаест помоћних испитаника. П. Ивић рођен је 1924. г. у Бео-
граду. До 1941. г. живео је у Суботици, од 1941. до 1955. у Београду, а од тада у Новом 
Саду (Ивић 1963: 35). Групу од дванаест помоћних испитаника представљају особе оба 
пола, рођене у периоду од 1922. до 1950. у местима српског књижевног језика источне 
(екавске) варијанте, међу којима се налазе и појединци који се, иако родом из западнијих 
екавских крајева, служе екавштином у свакодневној комуникацији у средини (екавској) у 
којој живе (Ивић 1965: 78-80). Иако је десеторо испитаника живело у Новом Саду, само 
је један међу њима рођени Новосађанин, док су се остали насељавали у Нови Сад око 
своје двадесете године.

2  Приликом састављања упитника, нарочито када је реч о именичким суфиксима, слу-
жиле смо се речима понуђеним у књизи А. Пеца (1991).
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спектрограмски анализирани у програму Praat (верзија 4.3.36, Boersma 
and Weenick 2005). У овом програму мерене су вредности прва три фор-
манта3 и нађене њихове просечне вредности за сваког снимљеног говор-
ника, као и подаци о стандардној девијацији. Статистичка обрада пода-
така рађена је у програму Excel, али због ограниченог простора, овде 
су приказане само просечне вредности за сваког испитаника. Према 
формантским вредностима вокали су класификовани и начињени су во-
калски дијаграми. Резултати су потом упоређени са резултатима ранијих 
истраживања.4

4. Резултати истраживања

4.1. Када је реч о граматичким категоријама (у појединим наставцима), 
као што је очекивано, послеакценатске дужине се не чувају, тј. готово су 
у потпуности скраћене. 

1. У Г јд. именица ж. р. на -а дужине се не чувају на наставку: две 
чаше воде; две кашике; од оне жене; без сестре и мајке; нема правде; од 
моје девојке и њене сестрице; нема учитељице нигде;

2. У И јд. именица ж. р. на -а дужине се, такође, не чувају на вокалу 
наставкa: Са врелом водом или са супом? Са женом, сестром, мајком, 
девојком, сестрицом и учитељицом; са правдом;

3. У Г мн. именица, заменица, придева и бројева финални вокал 
наставка доследно је кратак: од неких жена; Коло српских сестара; од 
наших сестрица и учитељица, изнад оних зелених шумарака; без ногу и 
руку; далеко од очију; од двеју жена.

На пенултими се послеакценатски квантитет делимично чува иза 
краткоузлазног акцента: од неких девојака / девојака /девојака; од наших 
сестрица / сестрица / сестрица и учитељица / учитељица5 / учитељица; 
далеко од очију / очију.  Поред форме шумарака код највећег броја испи-
таника на другом слогу фунгира дугосилазни акценат: шумарака.

3  Под формантом се подразумева  концентрација акустичке енергије, која одражава 
начин на који ваздух из плућа вибрира у гласовном тракту, док мења облик (Кристал 
1998: 104).

4  Добијени резултати упоређени су са ситуацијом у погледу чувања посттоничне ду-
жине у језику новосадских медија (према Бошњаковић и Регодић 2007), с једне стране, 
као и са добијеним вредностима трију форманата након акустичке анализе вокала под 
неакцентованим квантитетом у посттоничној позицији, коју је спровео П. Ивић (1967), 
с друге стране. 

5  Уклањањем послеакценатске дужине губи се дистинкција између номинатива једни-
не и генитива множине ове речи. Ова појава уочена је и раније (в. Петровић и Суботић 
1982; Суботић 2005).
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4. Дугосилазни се акценат не преноси доследно на проклитику. У 
случајима пренесене акцентуације дужина се чува: пред њим, до вас, за 
њих, од ње. Акценат, међутим, често остаје непренесен: са њом; пред 
њим; са тобом; са собом; до вас; за нас. Поједини испитаници су тврдили 
да понекад и преносе акценат на проклитику, иако су прочитали наведе-
не речи са непренесеним акцентом. 

5. Финални вокал код придева одређеног вида и придевских заме-
ница доследно је кратак: млади лук; дивљи кестен; Београдски синдикат; 
бечки валцер; првог маја; од неких девојака / девојака / девојака; од на�
ших сестрица / сестрица / сестрица; од оне жене; од моје девојке и њене 
сестрице.

6. У инфинитиву дуг вокал основе не чува се доследно. Уколико је 
дужина сачувана, реч је о позицији иза краткоузлазног акцента: узети / 
узети две кашике брашна и почети / почети мешати. Хоћеш ли запампти-
ти?

7. У презенту се дуг тематски вокал не чува: пише писмо; носимо 
ствари; желимо/желимо вам све најбоље; њиве се ору; бринем се за њих; 
чујеш / чујеш ли ме? Лудимо од ње.

8. У аористу се не чувају дуги вокали на наставку: похвали га и оде; 
истресе све напоље и оде.6 У имперфекту се дужине чувају врло ретко: 
бејах/бејах/бејах/бејах тамо пре два дана; читах књигу; 

9. Код глаголског прилога садашњег дуг вокал на пенултими не 
чува се доследно: Пишући / пишући књигу,  заборављао је на све остало. 
Живећи / живећи тамо, упознао је много / много света;

10. Код глаголског прилога прошлог вокал испред наставка -вши дуг 
је углавном у позицији иза краткоузлазног акцента: доневши ту одлуку, 
изашао је напоље; рекавши / рекавши оно што је мислио, изађе напоље. 

11. Код глаголског придева трпног дужине су скраћене: књига је 
продана још зимус; јуче је састанак држан два сата; летос је покренут 
кривични поступак; утом је узет кредит на шест месеци. 

12. Уколико се чувају, послеакценатске дужине код прилога везане 
су за позицију иза вокала под краткоузлазним акцентом: летос, зимус / 
зимус / зимус, утом / утом, овамо, сасвим / сасвим / сасвим. 

Када је реч о анализираним именичким суфиксима, може се 
закључити да се и овде дуг вокал у постпонованој позицији чува само иза 
вокала под краткоузлазном акцентом, али је код великог броја испитаника 
уочено скраћивање дужина и у овим позицијама. Анализиране су следеће 
речи: пекар, покераш / покераш, кројач / кројач, водич / водич, несрећник, 

6  Требало би напоменути да су многи испитаници, приликом снимања, ове примере 
читали као да је реч о презенту: пòхвāли га и ȍде; истрéсе свȅ нȁпоље и ȍде.
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јунак /јунак, спанаћ / спанаћ, прекидач / прекидач, играчка, пљувачка 
/ пљувачка, пилад, бурад, пртљаг, обичај, сељāк, вучјак, ареал / ареал, 
богаљ, пармезан, битанга / битанга, хришћанка / хришћанка, сељанка / 
сељанка, читање / читање, Ђердап, канап, млинар, зидар, рибар, столар 
/ столар, зубар, љуљашка / љуљашка, кандидат / кандидат, благодат, 
легат / легат, инкубāтор / инкубатор, атентатор / атентатор, иницијатор 
/ иницијатор, устав, набавка / набавка / набавка, узглавље, путоказ, 
колаж, пасаж, изглед, џокеј, лицеј, крмељ / крмељ, сèдељка, амблем / 
амблем, приземље / приземље / приземље / приземље, Средоземље, 
лименка / лименка, мучење, учење / учење, просјачење / просјачење, 
палента / палента, каскадер / каскадер, милијардер / милијардер,  север,  
лицемерје,  празноверје, милијардерка / милијардерка,  потрес,  болест,  
обест,  зрневље,  вртешка / вртешка,  паркет,  качкет,  мајонез,  Ѐнглез,  
витез,  ладолеж, метеж, младић / младић, мишић / мишић, прстић / прстић,  
флуид / флуид,  шљивик, нерадник, расадник, тајник, ученик, рањеник, 
мантил / мантил, пројектил / пројектил, фитиљ / фитиљ, роштиљ / 
роштиљ, дадиља, делфин,  дурбин, витамин, шилинг,  машинка, командир 
/ командир, панцир, рукопис / рукопис, корист, градилиште, кућиште, 
породилиште, заједништво, добит, кредит, композитор / композитор, 
монитор / монитор, вариво / вариво, сочиво / сочиво, ревизор / ревизор, 
телевизор / телевизор, пано / пано, биро / биро, сако / сако, соко, особље / 
особље, немоћ, помоћ, херој, развој, девојка, лепојка, карфиол / карфиол, 
симбол, Шпањолка, полином, синдром, телефон, пансион, колор, чопор, 
немилост / немилост, пилот, цвокот, гаров / гаров / гаров, лопов, редов / 
редов,  благослов,  подручје / подручје, пасуљ, драгуљ, славуј / славуј, 
разум, споразум,  костур,  котур,  Француз. 

На основу анализиране грађе може се закључити следеће:
1. Послеакцентска дужина скраћена је у финалном отвореном слогу 
(1) иза / ˆ/: без мајке, нема правде, од њене, млади, бечки, пише; (2) иза/  ̅ 
/: од моје девојке, од девојака, сестрица, учитељица, шумарака, од очију, 
похвали; (3) иза /  ́ /: од двеју жена, сестара, без ногу и руку, истрéсе; 
(4) иза /  ̏ /: две чаше, ору; (5) иза неакцентоване краткоће: од сестрице 
и учитељице, београдски; две кашике, (6) иза /  ̀ /: две чаше воде, од оне 
жене, без моје сестре, дивљи, стоји, али су регистровани случајеви чу-
вања дужина у овој позицији у речима страног порекла: пано, биро, сако 
(поред пано, биро, сако).
2. У финалном затвореном слогу неакцентован квантитет је скраћен 
(1) иза /  ̂ /: са мајком, правдом, будим, првог; (2) иза /  ̅ /: са девојком, 
изљубим, разбудим, покренут; (3) иза /  ́ /: метеж, дужност, главом, дајем; 
(4) иза / ̏ /: са врелом супом, од неких наших жена, српских, чујеш, бри�
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нем, летос, узет, младост, лудост, узалуд, држан, пекар, пилад, бурад, 
вучјак, богаљ; (5) иза неакцентоване краткоће: са сестрицом, учитељи-
цом, поклоним, узалуд, обичај; (6) иза краткоузлазног акцента уколико је 
вокал под дужином део наставка, односно уколико је реч о граматичкој 
дужини: са водом, женом, сестром, читах, изнад оних зелених шумара-
ка, сасвим, поклоним, осећам. Иза краткоузлазног акцента чува се само 
лексичка дужина: зимус, утом (поред утом), покераш (поред покераш), 
кројач (поред кројач), водич (поред водич), јунак (поред јунак), спанаћ 
(поред спанаћ), прекидач (поред прекидач), пртљаг, сељак, ареал (поред 
ареал), пармѐзан, и др. Дужина се чува и у примерима са пренесеном 
акцентуацијом: пред њим, до вас.
3. У медијалном слогу послеакценатска дужина скраћена је (1) иза / 
 ̂/: кажемо, врабаца; (2) иза /  ̅/: изнад шумарака, про̀шетамо, не памтимо; 
(3) иза / ́/ уколико је реч о граматичкој дужини: лудимо; (4) иза / ̏ /:  носимо, 
похвали га, истресе, рекавши (али и рекавши), продана, куповали, налево; 
(5) иза неакцентоване краткоће: кривични, породилиште, градилиште, 
заједништво; (6) иза / /̀ у појединим примерима: желимо, играчка. Иза 
дугоузлазног акцента дужина се делимично чува уколико је реч о творбеном 
наставку или делу основе: набавка/набавка, просјачење/просјачење, 
подручје (поред подручје), пишући/пишући, живећи/живећи. Иза /  ̀ / 
дужина се чува код извесног броја испитаника: од девојке, од сестрица 
(поред сестрица), од учитељица (поред учитељица и учитељица), од очију, 
узети (поред узети), почети (почети), за̀памтити, ра̀збу̅дим, изљубим, не 
памтимо га, прошетамо, доневши, покренут, похвали, довукао, истресао, 
овамо (поред овамо), пљу̀вачка (поред пљу̀вачка), битанга (поред битанга), 
иницијатор (поред иницијатор), хришћанка (поред хришћанка), читање 
(поред читање). Забележена су само два случаја са дужином иза / ̏ /: вариво 
(поред вариво); сочиво (поред сочиво).

Када се добијени резултати упореде са истраживањем Ж. Бошња-
ковића и Н. Регодића (2007), може се закључити да се послеакценатска 
дужина скратила код свих испитаника у оба истраживања у финалном 
отвореном, затвореном и медијалном слогу иза дугосилазног, краткоси-
лазног акцента7, неакцентоване дужине и краткоће. Иза дугоузлазног ак-
цента у финалном отвореном слогу дужина је доследно скраћена у оба 
истраживања. У финалном затвореном слогу, међутим, у језику медија 
забележен је један пример са дугим посттоничним вокалом (дванајс), док 
је у нашем истраживању дужина доследно скраћена у свим анализира-

7  Забележена су само два случаја са дужином иза / ̏ /: ва̏ри̅во (поред ва̏риво); со̏чи̅во 
(поред со̏чиво).
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ним примерима. Оба истраживања показују да се у медијалном слогу иза 
дугоузлазног акцента дужина делимично чува: набавка/набавка, просја�
чење/просјачење, подручје (поред подручје), пишући/пишући, живећи/
живећи. Иза краткоузлазног акцента у финалном отвореном слогу у на-
шем истраживању дужина је сачувана код појединих ипитаника само у 
речима страног порекла: пано, биро, сако. Ови примери нису забележени 
у раду Ж. Бошњаковића и Н. Регодића (2007). У финалном затвореном 
слогу дужина је делимично сачувана само код појединих суфикса, док су 
граматички наставци доследно скраћени: зимус, утом (поред утом), по-
кераш (поред покераш), кројач (поред кројач), водич (поред водич), јунак 
(поред јунак), спанаћ (поред спанаћ), прекидач (поред прекидач), пртљаг, 
сељак, ареал (поред ареал), пармезан, и др. Дужина се чува и у приме-
рима са пренесеном акцентуацијом: пред њим, до вас. Слична ситуација 
забележена је и у ранијем истраживању (в. Бошњаковић и Регодић 2007: 
271-272), при чему се у њему наводе и поједини примери са граматичким 
дужинама. У медијалном слогу иза краткоузлазног у оба истраживања 
забележен је релативно велик број примера у којима се дужина чува. 

Код млађих испитаника забележен је и пример у којем, редуковањем 
дужине, долази до хомофоније (Г мн. учитељица, поред учитељица) или се 
појављује краткосилазни акценат на унутрашњем слогу (Г мн. учитељица). 
Силазни акценти на унутрашњем слогу регистровани су и у речи шумарака (Г 
мн.), као и у речима страног порекла (инкубатор, атентатор, иницијатор).8

4.2. Акустичка анализа

Премда резултати спектрограмске анализе у неким аспектима по-
казују сличности с резултатима истраживања које су спровели П. Ивић 
и И. Лехисте (1967), у другима се знатно разликују од њих, што указује 
на специфичности вокалског квалитета дугог неакцентованог вокала у 
говору становника Новог Сада. 
Вокал /а/
Просечни резултати за укупну испитану популацију приказани су у та-
бели 1. Најпре су приказане вредности првог, другог и трећег форманта 
дугог неакцентованог вокала /а/ у изговору жена, а затим вредности Ф1, 
Ф2 и Ф3 за мушкарце:

Ф1 Ф2 Ф3
/а/ - ЖЕНЕ 855,85 1461,91 2592,90
/а/ - МУШКАРЦИ 687,25 1343,95 2407,77

Табела 1.
8  Ови случаји забележени су и у ранијим истраживањима (в. Суботић 2005: 139-141).
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Када се добијене вредности упореде са резултатима истраживања 
вокала под акцентом (в. Марковић и Бјелаковић 2006), може се закључи-
ти да се реализација вокала /а/ под неакцентованим квантитетом у нашем 
корпусу у највећој мери разликује од вредности код дугих акцентованих 
вокала у погледу првог форманта (855,85 Hz : 941,70 Hz код жена; 687,25 
Hz : 760,16 Hz код мушкараца). Разлика између просечне вредности Ф1 
вокала /а/ с послеакценатском дужином и Ф1 вокала под дугим акцентом 
износи, дакле, 86 херца код жена, а 73 херца код мушкараца. Ова разлика 
упућује на нешто затворенији изговор вокала /а/ под послеакценатском 
дужином. У истраживању Ивић и Лехисте (1967) ова разлика је већа и 
износила је приближно 200 херца код жена, а 120 херца код мушкараца. 

На следећој слици дат је графички приказ укрштених вредности пр-
вог и другог форманта вокала /а/ под дугим и кратким акцентом, као и 
вокала /а/ с послеакценатском дужином, у изговору жена и мушкараца.9 

Слика 1.

Легенда:10 
 - вокал под послакценатском дужином код испитаница
 - вокал под послакценатском дужином код испитаника

9  У овом виду представљања вокалског простора, апсциса означава вредности другог 
форманта (Ф2), а ордината првог форманта (Ф1), с тим што се вредности крећу из горњег 
десног угла. У вези с развојем овог начина представљања, који је у данашњој фонетској 
литератури у веома широкој употреби, видети Ивић (1967: 58).

10  Исти систем симбола употребљаван је у свим дијаграмима.
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Вокал /е/
Просечне вредности прва три форманта вокала /е/ приказане су у табели 2:

Ф1 Ф2 Ф3
/е/ - ЖЕНЕ 493,43 2299,83 2901,74
/е/ - МУШКАРЦИ 472,43 1882,54 2482,61

Табела 2.

На основу резултата из ранијих истраживања (в. Марковић и Бјела-
ковић 2006:332-333) може се закључити да је квалитет вокала под неак-
центованим квантитетом у говору Новог Сада сличан реализацији овог 
вокала под дугим акцентом. У односу на њега он јесте благо централи-
зован у погледу првог форманта (у просеку 54 херца у изговору жена, 
а 22 херца у изговору мушкараца), и нешто снажније у погледу другог 
(181 херц код женa, а 147 код мушкараца). Премда је овакав однос веома 
доследан код већине наших испитаника (осим код најстаријег мушког 
испитаника који има готово идентичне вредности вокала с послеакце-
натском дужином и вокала под дугим акцентом), требало би напоменути 
да се резултати истраживања Ивића и Лехисте у овом погледу доста раз-
ликују. Наиме, док су вредности форманта вокала /е/ с послеакценатском 
дужином готово исте као вредности форманата овог вокала под дугим 
акцентом у првој групи (информатор П. Ивић), у другој групи њихових 
испитаника (мушкарци), дуги вокал /е/ после наглашеног слога има вред-
ност Ф1 између вредности дугог и кратког акцентованог вокала, али је 
јаче централизован у погледу другог форманта од оба акцентована вокал-
ска квалитета. У трећој групи испитаника (жене), вокал /е/ с послеакце-
натском дужином сличнији је вокалу под кратким акцентом, и од њега се 
веома мало разликује.

На следећој слици приказан је графикон укрштених вредности првог 
и другог форманта дугог неакцентованог вокала /е/ за жене и мушкарце:
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Слика 2.

Вокал /и/
Просечне вредности прва три форманта вокала /и/ под неакцентованом 
дужином дате су у табели 3.  

Ф1 Ф2 Ф3
/и/ - ЖЕНЕ 358,57 2627,00 3171,78
/и/ - МУШКАРЦИ 320,22 2186,29 2756,32

Табела 3.

Дуги вокал /и/ у послеакценатској позицији донекле је јаче центра-
лизован у односу на дуг акцентован вокал. У домену првог форманта ова 
је разлика, такође, веома мала (око 20 херца код жена, а 15 код мушка-
раца). Други формант опет је нешто нижи, и то у просеку за 135 херца 
од просечне вредности Ф2 дугог вокала у изговору жена, а 80 херца у 
изговору мушкараца. Овакве вредности указују на благо померање арти-
кулације ка централном делу вокалног тракта.

Резултати истраживања П. Ивић и И. Лехисте (1967) слични су на-
шим у погледу група мушкараца и жена, док просечне вредности арти-
кулације самог П. Ивића показују другачију тенденцију. У његовом из-
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говору, наиме, Ф2 остаје исти као у вокалу под дугим акцентом, док је 
вредност Ф1 виша за 45 херца, што указује на то да аутор благу центра-
лизацију постиже делимичним повећањем апертуре.

На следећој слици приказана је позиција вокала /и/ под послеакценатском 
дужином у дијаграму укрштених вредности Ф1 и Ф2 за мушкарце и жене.
Слика 3.

Вокал /о/
Просечне вредности добијене анализом вокала /о/ дате су у табели 4. 

Ф1 Ф2 Ф3

/о/ - ЖЕНЕ 477,93 1069,87 2684,27

/о/ - МУШКАРЦИ 488,35 1012,84 2307,13
Табела 4.

Дуго послеакценатско /о/ у нашем истраживању показује неочекива-
ну тенденцију, уочену како у изговору жена, тако и у изговору мушкара-
ца. Наиме, у погледу вредности Ф1 у обе групе испитаника дуго послеак-
ценатско /о/ веома је слично дугом акцентованом вокалу – у продукцији 
мушкараца ове две вредности готово су идентичне, док је у продукцији 
жена дуго послеакценатско /о/ незнатно отвореније од вокала под дугим 
акцентом, што се огледа у разлици од 30 херца. С друге стране, вреднос-
ти другог форманта веома су сличне вредностима отворене реализације, 
а од ње се разликују за само 35 херца код жена и 25 херца код мушкара-
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ца. Може се закључити да дуго послеакценатско /о/ у говору становника 
Новог Сада јесте централизовано, али се ово померање огледа само у 
померању артикулације ка центру вокалског простора, а не у повећању 
апертуре у односу на дуги акцентовани вокал.

У претходном истраживању слична тенденција запажа се само у пр-
вој групи резултата, где је информатор сам П. Ивић. Ипак, због знатно 
мањег распона нумеричких вредности, ова је разлика мања него у изго-
вору наших испитаника. Резултати друге групе испитаника П. Ивића и И. 
Лехисте (мушкарци) показују да је послеакценатско /о/ сличније кратком 
вокалу, како у погледу Ф1, тако и Ф2, али да је у односу на њега још јаче 
централизовано. У трећој групи (жене) уочава се, такође, веома слична 
тенденција као у другој групи, с тим што је први формант занемарљиво 
нижи у неакцентованом дугом вокалу него у кратком акцентованом.
Резултати добијени у истраживању приказани су у графикону укрштених 
вредности прва два форманта.
Слика 4.

Вокал /у/
У табели 5 дате су просечне вредности вокала /у/ код жена и мушкараца.

Ф1 Ф2 Ф3
/у/ - ЖЕНЕ 365,81 823,90 2900,90
/у/ - МУШКАРЦИ 365,33 803,31 2504,40

Табела 5.



122 иСидОра бЈелакОвић и МаЈа МаркОвић

Дуги вокал /у/ у послеакценатској позицији донекле је јаче централизо-
ван у односу на дуги акцентовани вокал. У домену првог форманта ова разли-
ка је незнатна (око 10 Hz у продукцији жена, а 6 Hz у продукцији мушкараца). 
Други је формант нешто виши (за око 109 Hz од просечне вредности Ф2 дугог 
вокала у изговору жена, а 61 Hz у изговору мушкараца). Вредности дугог не-
акцентованог вокала готово су идентичне вредностима вокала под кратким ак-
центом. У резултатима ранијих истраживања (в. Ивић и Лехисте 1967) уочава 
се упадљива разлика. У првој групи вокал с послеакценатском дужином има 
ниже вредности Ф1 од акцентованог вокала, док је Ф2 виши за чак 150 херца 
него у дугом акцентованом вокалу, а за 105 херца него у кратком. У другој 
групи испитаника Ф1 не разликује се значајно од вредности Ф1 акцентованог 
вокала (и дугог и кратког), док је Ф2 виши за око 130 херца него у наглашеном 
вокалу. У трећој групи испитаника вредност Ф1 већа је него у акцентованом 
вокалу за око 40 херца, док је вредност Ф2 виша за чак 260 херца од кратког 
акцентованог, а за 165 херца од дугог акцентованог вокала.
Резултати добијених вредности приказани су на следећој слици:

Слика 5.

5. Закључак

Може се закључити да је процес скраћивања послеакценатских дужина 
у потпуности окончан у позицији иза силазних акцената и неакценто-



123ПОСлеакценаТСка дуЖина у ГОвОру нОвОГ Сада

ване дужине и краткоће, док се иза узлазних јавља само факултативно. 
Као што је очекивано, дужина се много боље чува иза краткоузлазног 
него иза дугоузлазног акцента. У позицији иза краткоузлазног акцента 
у медијалном и у финалном затвореном слогу дужина се највише сачу-
вала, мада је и овде, нарочито у финалном затвореном слогу, присутна 
тенденција њеног скраћивања. Губљењем дужине код четворосложних 
именица на -а уклања се опозиција Н сг. : Г пл. (учитè љица: учитè љица), 
чиме долази до хомофоније. 

Након спектрограмске анализе може се уочити да су посттонични 
дуги вокали у извесној мери јаче централизовани у односу на дуге акцен-
товане вокале. На следећим сликама приказани су дијаграми вокала под 
дугим акцентом () и под послеакценатском дужином () и изговору 
испитаница (сл. 6) и испитаника (сл. 7) из Новог Сада. 
Слика 6. 

Ф1

Ф2
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Слика 7. 

Додатак

Упитник који су читали испитаници.
1. Две чаше воде; од оне жене; без сестре и мајке; нема правде; од моје 

девојке и њене сестрице; нема учитељице нигде;
2. Са врелом водом или са супом? Са женом, сестром, мајком, девојком, 

сестрицом и учитељицом;  са правдом;
3. од неких жена и девојака; Коло српских сестара; од наших сестрица 

и учитељица, изнад оних зелених шумарака; од врабаца; без ногу и 
руку; далеко од очију; 

4. са њом; пред њим; са тобом; са собом; до вас; за нас; 
5. млади лук; дивљи кестен; Београдски синдикат; бечки валцер; првог 

маја; од двеју жена;
6. Узети две кашике брашна и почети мешати. Хоћеш ли запамптити? 

Лупити главом о зид;
7. Пише писмо. Носимо ствари. Желимо вам све најбоље. Њиве се ору;
8. Бринем се за њих. Чујеш ли ме? Лудимо од ње. Дајем себи слободу 

и осећам дужност да га разбудим, изљубим и поклоним му књигу. 

Ф1

Ф2
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Хајде да се прошетамо. Не памтимо га. Ако ти кажемо да је тако, 
веруј нам;

9. Похвали га и оде. Истресе све напоље и оде;
10. Читах књигу. Бејах тамо пре два дана;
11. Пишући књигу,  заборављао је на све остало. Живећи тамо, упознао 

је много света;
12. Доневши ту одлуку, изашао је напоље. Рекавши оно што је мисли, 

изађе напоље; 
13. Књига је продана још зимус. Јуче је састанак држан два сата. Летос је 

покренут кривични поступак. Утом је узет кредит на шест месеци; 
14. Куповали смо све и свашта. Довукао је своје ствари и истресао их на 

под;
15. Младост – лудост; 
16. Дођи овамо.  Сасвим је у реду. Узалуд је будим.  Стоји налево;
17. пекар, покераш, кројач, водич, несрећник, јунак, спанаћ, прекидач, 

играчка, пљувачка, посматрачница, мењачница, пилад, бурад, пртљаг, 
обичај, сељак, вучјак, ареал, богаљ, пармезан, битанга, хришћан-
ка, сељанка, Ђердап, канап, млинар, зидар, рибар, столар,  зубар, 
љуљашка, кандидат, благодат, легат, инкубатор, атентатор, иниција-
тор,  устав, набавка, узглавље, путоказ, колаж, пасаж, изглед, џокеј,  
лицеј,  крмељ,  седељка,  амблем, приземље, Средоземље, лименка, 
мучење,  просјачење,  палента, каскадер,  милијардер,  север,  лице-
мерје,  празноверје, милијардерка,  потрес,  болест,  обест,  зрневље,  
вртешка,  паркет,  качкет,  мајонез,  Енглез,  витез,  ладолеж, метеж, 
младић, мишић, прстић,  флуид,  шљивик, нерадник, расадник, тај-
ник, ученик, рањеник,  мантил, пројектил,  фитиљ, роштиљ, дадиља, 
делфин,  дурбин, витамин, шилинг, машинка, командир, панцир,  ру-
копис, корист,  градилиште, кућиште, породилиште, заједништво, 
добит, кредит, композитор, монитор, вариво, сочиво,  ревизор,  теле-
визор,  пано, биро, сако,  соко, особље, немоћ, помоћ, херој, развој, 
девојка, лепојка, карфиол, симбол, шпањолка, полином, синдром, те-
лефон, пансион, колор, чопор, немилост, пилот, цвокот, гаров, лопов, 
редов,  благослов,  подручје,  пасуљ, драгуљ, славуј,  разум, споразум,  
костур,  котур,  Француз, читање, учење.

Регистар акустички анализираних речи.
/а/ /е/ /и/ /о/ /у/
одради кукурек Врдник накошен упутим
посади тапет листић особља капут
мурал умрети залижем матроз задужим
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/а/ /е/ /и/ /о/ /у/
салаш залепим користи кокошка
мерак задремам кромпир зарозам
Туркестан акрил
гласач
поткрада
покварен
провалим
заглавим

____________
ИНФОРМАТОРИ

иницијал пол година 
рођења

место школска спрема/
занимање

И1 Р. М. ж 1947. Нови Сад факултет
И2 M. Ч. ж 1947. Нови Сад средња школа
И3 В. Р. ж 1951. Нови Сад факултет
И4 И. А. ж 1962. Нови Сад факултет
И5 М. М. ж 1967 Српски Итебеј факултет
И6 Д. П. Ч. ж 1972. Нови Сад факултет
И7 Ј. А. ж 1974. Нови Сад факултет
И8 М. С. ж 1975. Нови Сад средња школа
И9 Т. В. ж 1975. Нови Сад факултет
И10 И. Б. ж 1975. Нови Сад факултет
И11 Т. Р. ж 1975. Нови Сад средња школа
И12 М. С. ж 1976. Нови Сад факултет
И13 Н.  К. ж 1977. Нови Сад факултет
И14 М. Н. м 1955. Нови Сад факултет
И15 Н. Р. м 1967. Нови Сад сењдља школа
И16 Г. Д. м 1970. Нови Сад факултет
И17 Ђ. В. м 1974. Нови Сад факултет
И18 Б. С. м 1974. Нови Сад факултет
И19 А. А. м 1974. Нови Сад факултет
И20 И. Ч. м 1974. Нови Сад факултет
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иницијал пол година 
рођења

место школска спрема/
занимање

И21 П. М. м 1974. Нови Сад факултет
И22 В. М. м 1976. Нови Сад факултет
И23 М. А. м 1976. Нови Сад факултет
И24 М. Б. м 1977. Врбас факултет
И25 С. С. м 1982. Нови Сад факултет
И26 М. Т. м 1989. Нови Сад студент
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Isidora Bjelaković and Maja Marković

posTaccenTual lengTh in The speech oF novi sad

Summary

The aim of the research was (1) to investigate grammatical categories and positions in 
words where postaccentual length still exists in the speech of thirteen subjects from Novi Sad 
and (2) to analyze its influence on the vowel quality. In the selection of the subjects and during 
the acoustic analysis special attention was paid to the subjects’ gender and age. The authors first 
made a corpus of words in isolation and within the sentence, each of which contained a long 
postaccentual vowel. The subjects were recorded in the studio, and the recorded material was 
analyzed using the Praat program for speech analysis. The values of F1 and F2 are displayed 
in tables and graphs.



Гордана Драгин
(Нови Сад)

диСТрибуциЈа ПОСлеакценаТСких дуЖина у Језику МедиЈа

СаЖеТак: У раду се говори о степену сачуваности дугих прозодема иза ак-
цента. Утирање послеакценатског квантитета прати се, пре свега, с обзи-
ром на то у којој позицији се он налази (положаји од 1 до 12). 

Кључне речи: прозодија, послеакценатски квантитет, говор Новог Сада.

1. Увод

Седамдесетих година двадесетог века почело се са систематским истражи-
вањима говора на радију. Први су о томе реферисали стручњаци са Институ-
та за експерименталну фонетику и патологију говора у Београду, на челу са 
Смиљком Васић, Ђ. Костићем и В. Канафлић. Године 1982. године Одељење 
за истраживање програма и аудиторијума радио-телевизије Нови Сад, под 
уредништвом Ђорђија Поповића, објавило је своје резултате у краћој сту-
дији под насловом Комуникацијске и говорно-језичке карактеристике ТВ 
Дневника Телевизије Нови Сад на српскохрватском језику. Аутори текстова 
из ове студије били су професори Одсека за јужнословенске језике (сада за 
српски језик и лингвистику): Драгољуб Петровић, Мирјана Јоцић и Љиљана 
Суботић. За ову прилику у фокусу пажње биће коауторски рад Д. Петро-
вића и Љ. Суботић, Фонетске карактеристике. Скрећем пажњу и на књи-
гу Јелице Јокановић-Михајлов Акценат и интонација говора на радију и 
телевизији. Помињем и рад Драгољуба Петровића, Фонетика из зборника 
Српски језик на крају века под редакцијом Милорада Радовановића из 1996. 
године, у којем се детаљно анализира савремена прозодијска слика српског 
разговорног језика. Године 1999. у зборнику Актуелни проблеми граматике 
српског језика, под уредништвом Јудите Планкош, у Суботици, изашао је 
рад Драгољуба Петровића Две српске прозодијске норме?, у којем се ана-
лизира савремено стање у разговорном језику источног и западног ареала 
нашег језика. Говором актуелних новосадских медија баве се и радови рађе-
ни за потребе пројекта Говор Новог Сада. То су: Прозодијске особине гово-
ра спикера (новинара) РТВ Нови Сад Гордане Драгин, који је прочитан на 
Шеснаестом конгресу савеза славистичких друштава Србије и Црне Горе 
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(2005) у Врњачкој Бањи, магистарски рад Дејана Средојевића Прозодијска 
норма у језку водитеља-спикера информативних емисија новосадских те-
левизијских станица из 2007. године, Преношење акцента у говору неких 
јавних медија Жарка Бошњаковића из исте године и О неким прозодијским 
карактеристикама језика новосадских медија (ТВ Панонија) Жарка Бошња-
ковића и Небојше Регодића опет из 2007. године.

2. Предмет и задаци истраживања

У овом раду пратићу степен очуваности квантитета вокала после акценто-
ваног слога у говору 24 новинара-спикера из 8 радијских и телевизијских 
станица у Новом Саду. Резултате ћу приказати водећи рачуна, пре свега, о 
положају неакцентованог квантитета у речи и на фонолошки и морфолошки 
тип којем реч припада. Важну улогу ће имати и чињенице о каквом се гла-
совном окружењу ради и каква је реченична интонација изговорене речи.

Желим да утврдим какав је однос прихваћене норме у савременом 
стандарном српском језику (узимајући у обзир само послекценатски 
квантитет) и стања у говору новосадских медија.

3. Методе и корпус истраживања

Користићу се грађом коју је сакупио Дејан Средојевић за потребе магис-
тарског рада Прозодијска норма у језку водитеља-спикера информатив-
них емисија новосадских телевизијских станица. Презентован је говор 
18 водитеља-спикера из четири ТВ куће и то: ТВ Нови Сад (8), ТВ Аполо 
(3), ТВ Канал 9 (3) и ТВ Панонија (4). Снимане су информативне емисије 
у неколико дана априла и маја 2006. године. Било је 15 водитељки-спи-
керки и 3 водитеља-спикера. Анализира се, такође, и артикулација три 
новинара (уредника информативног програма) локалних радио станица 
Радио 021, Мелос и Радија 5 (који, поред вести, читају и ЕПП програм) 
и три спикера који читају вести у ударном термину на првом програму 
Радија Нови Сад и Јутарњи програм ТВ Нови Сад на материјалу који сам 
снимила у временском размаку од последњих дана маја до краја септем-
бра 2005. године. 

4. Резултати истраживања

Уклањање дуге прозодеме иза акцента је особина шумадијско-војвођан-
ског дијалекта која има замаха и у прозодијском систему савременог срп-
ског језика (Драгин 2000: 358).
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Радикално утирање квантитетских опозиција иза акцента условљено 
је следећим чиниоцима: 1) гласовним, 2) генерацијским, 3) реченичном 
интонацијом, 4) фонолошким и морфолошким, 5) позицијом у речи и 6) 
пореклом говорника. Из досадашњих истраживања о овој проблематици 
познато је следеће: (1) да се дужина иза акцента губи најпре ако је на 
отвореној ултими; (2) у изговору млађе градске популације прво се неу-
тралише квантитет неакцентоване прозодеме; (3) неакцентована дужина 
јавља се пре у речима крајње нефиналне клаузе, него на њеном самом 
крају; (4) фонолошки и морфолошки чиниоци остварују се појединачно 
и комбиновано; (5) лакше се губи дуга неакцентована прозодема ако је 
удаљенија од акцента и од две прво се губи друга, и (6) дијалекатска база 
говорника има утицаја на то у ком ће се степену редуковати дужина иза 
акцента (Ивић, П, Бошњаковић, Драгин 1994: 95; Драгин 2005: 279).

Користићу се цифрама којима се означава положај неакцентоване 
дужине у речи:

1. иза неузлазне дужине у отвореном крајњем слогу (ma2zi5),
2. иза неузлазне дужине у затвореном крајњем слогу (ra2dni5k),
3. иза неузлазне дужине у унутрашњем слогу (ra2dni5ci),
4. иза   4 акцента у отвореном крајњем слогу (tr4pi5),
5. иза   4 акцента у затвореном крајњем слогу (tr4pi5m),
6. иза   4 акцента у унутрашњем слогу (spa4va5we),
7. иза неузлазне краткоће у отовреном крајњем слогу (vi1di5),
8. иза неузлазне краткоће у затвореном крајњем слогу (o1bla5k),
9. иза неузлазне краткоће у унутрашњем слогу (o1bla5ka),
10. иза   3 у отовреном крајњем слогу (se3di5),
11. иза   3 у затвореном крајњем слогу (ju3na5k),
12. иза   3 у унутрашњем слогу (de3vo5jka).

ПОЛОЖАЈ 1
а)    @  5  >  2 ˘ : jednog kredita ba2nke, narodne ba2nke, sud pra2vde, 

kot Se2nte, osnovne {ko2le, katoli~ke cr2kve; mnogo Ru2sa, nema 
Sr2ba, malih ku2}a, atraktivnih me2sta, svih po2{ta i sli2ka, 
dru{tvenih fi2rmi, muzi~kih {ko2la; we2ni gra|ani, episkop ba2~ki, 
be2~ka kancelarija, bi2qno mleko, vo2jna parada, vo2jne, vo2jnu ve`bu, 
ja2vno komunalno, ju2`ne strane, da je pra2vi, pra2vna dr`ava, pra2vni 
zastupnik, ra2dna sveska, sle2pi mi{evi, Sre2mske Mitrovice, sta2ri 
grad, ha2{ke tu`iteqke, Cr2ne Gore; pe2te godine, dvadeste i pr2vi 
maj, pr2vi dan, pr2ve godi{wice, pr2ve klase, pr2vu nagradu, devedeset 
se2dme do dve hiqade pe2te, {e2sti maj; to zna2~i, mo2ra, na2|e, da ne2ma, 
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ne2}e, pi2{e, pre2ti, ra2di, sma2tra, skri2va, tvr2di, tra2`u; ka2`u, kre2}
u, ku2pe, ra2de, da se smi2re.

У слогу непосредно иза дугосилазног акцента дужина се редовно 
скраћује. Усамљени примери, кao што су: ti2~e5 и na teritoriji Cr2ne5 
Gore, тичу се пре свега нејезичких фактора. Код ових примера спикерка 
је, очито у недоумици, направила кратку паузу у читању и за појаву ду-
жине одговоран је само спори говорни темпо.

б)    5   5 >    5 ˘: violon~e3li5sta, puno go1di5na, gra1|a5na, tri hiqade 
go3sti5ju,  nekoliko gra1ni5ca, nema doku3mena5ta, studenckih do3mo5va, 
stranih dr3`a5va, du4blo5va, Sremskih Ka2rlova5ca, prirodnih na3u5ka, 
o1dbo5ra, o1p{ti5na, po4dru5~ja, razli~itih po3slo5va, stra1na5ca, 
u1slu5ga, fina3nasi5ja, ~la3no5va, {e3fo5va; ale3rgi5ske, bi3ra5~ki, vr3ho5vni, 
gara3nci5ski, dvo#dne5vne, dr3`a5vne, dr3`a5vni, dr3`a5vnu, e3vro5pska, 
e3vro5pske, e3vro5pski, je3vre5jske, lo3ka5lne, lo3ka5lnu, ma3wi5nski, 
medi3ci5nske, o3sno5vne, petrovara3di5nsku, plani3na5rski, po3sle5dwe, 
po3sle5dwi, prvo3ma5jski, ru3mu5nske, se3zo5nsko, slo3va5~ke, ta3ri5fni, 
tele3fo5nski, fr{uko3go5rski, hr3va5cke, ce3ntra5lne; de3ve5ti, ~e3tvr5ti,  
de3se5tu; za3hte5va, iza3zi5va, i3zme5ni, obave3{ta%va, obele3`a5va, 
obja3{wa5va, odr3`a5va, o3tva5ra, po3vla5~i, podrazu3me5va, pre3dvi5|a se, 
pre3dupre5di, po3zi5va, pre3tva5ra, prece3da5va, preci3zi5ra se, pri3bli5`i, 
razgo3va5ra, ra3spi5{e, upozo3ra5va, za3la5`u, i3za5|u, isko3ri5ste o3stva5re, 
po3vla5~e, po3la5`u, pri3ja5ve, pri3kqu5~e.

  в)   1    5    5 >   1  ̆   ̆  : pu1no vla1snika, bilo je gra1|ana, wihovih gra1|ana, 
sto di1nara, deset hi1qada `i1teqa, zna1~aja, vi{e i1nteresa, raznih 
o1dbora, vi{e slu1~ajeva, nekih stra1naca, velikih tro1{kova, puno 
u1govora, ~etrnajs ~a1sova; ra1dikalne, o1bla~no;

г)   @  5    5 >  2 ̆  ̆  : vra2baca, me2dija, na2grada, na2cija, pi2sama, pra2znika, 
pu2tnika, ra2dnika, u2nija;

д )  3  5   5   5 >  3  5 ˘ ˘: od pro3mo5cie, do sa3na5cije, A#lba5naca, gi3mna5zija, 
iza3sla5nika, o3sno5vaca, poli3ca5jaca, pre3da5jnika, pre3cta5vnika.

ђ)  3˘  5  55 > 3˘ ̆  ̆  : argu3menata, bra3nilaca, doku3menata, inci3denata, 
malo3letnika, mi3nistara, novo3sa|ana, pri3padnika, pro3cenata, 
ro3diteqa, u3daraca, u3~esnika;

e)  4   5   5 >   4  ˘ ˘ : de4lova, `i4teqa, za4hteva, mnogo informa4cija, 
kva4rova, na4seqa, na4sipa, potre4p{tina, vi{e preda4vawa, malo 
pro4pisa, ra4dova, ra4zloga, vi{ih ra4zreda.

У овој позицији квантитет иза акцента је редовно скраћен, а као 
акценатски алтернанти јављају се, нарочито код млађе популације, и 
примери са дугосилазним акцентом у унутрашњем слогу: Alba2naca, 
izuze2taka, marato2naca, proda2vaca (в. примере под д).
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ПОЛОЖАЈ 4
4   55 >  4 ˘ : atmosfe4re, vla4de, vo4`we, vo4jske, evro4pe, zo4ne, 

kandidatu4re, katastro4fe, li4ge, Sa4ve, sa4ti, sara4dwe; advoka4ta, 
akciona4ra, balko4na, bira4~a, buna4ra, ve4sti, vi4za, vi4na, vo4da, vojni4ka, 
gra4na, da4na, dina4ra, druga4ra, `e4na, zema4qa, izlaga4~a, i·kqu~e4wa, 
komesa4ra, kredi4ta, leka4ra, mandari4na, manda4ta, mawi4na, trista 
milio4na minu4ta, novi4na, oboqe4wa, operate4ra, optu`eni4ka, 
o{te}e4wa, penzione4ra, pra4va, preduze4}a, proble4ma, proizvo|a4~a, 
regio4na, re4ka, re{e4wa, sesta4ra, sta4za, stepe4ni, topo4la, umetni4na, 
univerzite4ta, hrva4ta, ce4na, civi4la; `i4ve, da povu4ku.

 Има и два примера код исте новинарке са дугом ултимом (akciona4ra5, 
preduze4}a5). У овом случају у питању су именице у генитиву множине.

ПОЛОЖАЈ 7
а)    1   5 >    1 ˘ : bi1ste, Bo1sne, gru1pe, zgra1de, kwi1ge, ku1}e, li1ste, 

na1fte, smo1tre, sto1ke, stra1nke, Ti1se, {te1te; dve1sta pedest 
milio4na; i1ma, mo1`e, sla1vi, sta1vqa, tra1je, tre1ba; pu1ste, ru1{e, pi1j; 
vi1{eg, go1reg, ma1weg, pu1ni suverenitet, sr1pski; sr1pske; ra1tne  

b)   1 ˘   5  >    1 ˘ ˘ : te iste go1dine, do1zvole, dr`avne za1jednice, 
i1strage, Mi1trovice, o1baveze, o1bnove, savet o1dbrane, o1dluke, 
o1preme, o1p{tine, po1bede, po1jave, po1trebe, pri1vrede, pri1mene, 
pro1daje, pro1svete, sku1p{tine, sta1nice, u1lice, u1prave, u1stave; 
ve1ruje;

в)   3 ˘   5  >   3 ˘ ˘ : a3rmije, dr3`ave, i3zlo`be, i3kone, ko3more, 
mi3sije, ne3deqe, ne3sre}e, o3dredbe, pa3rtije, pa3uze, pi3jace, 
plo3vidbe, po3veqe, so3fije, Sr3bije, u3redbe, fa3brike, tri hi3qade; 
e3vropske, ma3|arske; be3le`i, i3zbegne, i3zvadi, i3spuni, i3sti~e, 
na3vodi, na3nosi, na3stavi, na3stavqa, o3pada, o3stane, o3{teti, 
po3di`e, po3pravi, pre3ma{i, u3vodi, i3maju, obra3|uju, do3stave, 
na3puste, o3dlo`e, o3tklone, po3~iwu, pre3daju, pre3kinu, upo3znaju, 
u3hapse; a3ustriska, a3ustriske, stra3te{ki; age3ncije, Ame3rike, 
emi3sije, ene3rgije, indu3strije, jedi3nice, komi3sije, kompa3nije, 
konve3ncije, Meto3hije, poli3tike, poli3cije, repu3blike, suspe3nzije; 
trgo3vinsko; zabra3wuje, odgo3vori, osu3|uje, o~e3kuje, po3ziva, 
pretpo3stavqa se, prime3wuje, pripi3suje, re3aguje; zahva3quju se, 
raskva3{uju, upo3znaju; akade3mije, diploma3tije, interve3ncije, 
kancela3rije, farmace3ucke; komenta3ri{e preovla3|uje; 

г)  4 ˘    5 >   4 ˘ ˘ : oko4lnosti, neispra4vnosti (Г пл), pri4rode, 
age4ncije, konsulta4cije rezolu4cije, administra4cije, kanaliza4cije, 
mehaniza4cije, organiza4cije, polariza4cije, privatiza4cije, 
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reorganiza4cije, li4dersku, na4dle`ni, na4rodne armije, zahte4vaju, 
ugro`a4vaju, obele`a4vaju, raspi4taju, ru4~aju, upozora4vaju.   

У овом положају дужина се скраћује без изузетка.

ПОЛОЖАЈ 10
3   5 >   3 ˘ : vo3de, go3re, ze3mqe, lo3ze, slu3`be, tu3`be, kampa3we, 

krivi3ce, mawi3ne, poli3se, slobo3de, sredi3ne, ti{i3ne, povr{i3ne, 
slu3`bi (Гпл); o3va, ~i3je, ko3i, ko3ji je, ko3ji }e, ko3ji su; ne bo3ji, done3se, 
dr3`i, zadr3`i, mo3gu, sadr3`e, u3me, upo3zna; ona3ko и само zelene go3re5, 
vinove lo3ze5; da te3ku5; bi3ro5, ni3vo5.

Мали број лексема забележен је са дужином и то две од четири на 
наставачком вокалу (zelene go3re5, vinove lo3ze) и две у саставу именичке 
основе у речима страног порекла (bi3ro5 и ni3vo5). 

ПОЛОЖАЈ 2
a)   2   5  >    2  ˘  : dne2vnik; pra2vdom; we2nim, sre2mskoj, spo2qnih, 

sta2roj ku}i, ha2{kim tribunalom, cre2vnih, u Cr2noj Gori, i pe2tog, 
u pe2toj, pr2vim, vra2tim, ka2`em, ra2dim;

b)  3  5  5   >   3  5  ˘  : iza3sla5nik; bu3du5}eg bruco{a, o3sno5vnih, o3sta5lih,  
po3sle5dweg, fra3ncu5skog, hri3{}a5nskim, pe3tna5jstog, seda3mna5jstog, 
~e3tvr5tog; u3tvr5|en; do3bi5jam, u3ra5dim, po3ka5`e{. 

Дуги вокал доследно је скраћен иза акцентованог дугог слога или 
неакцентованог дугог.

ПОЛОЖАЈ 3
a)  2   5 ̆  >  2  ̆  ̆ : me2tara, na2grada, na2cija, pi2sama, ve}i broj pu2tnika, 

`r2tava; bi2rane, me2{ano, pri2mqena;
b)    3   5   5  ˘  >    3   5 ˘ ˘ : bo3sa5naca, iza3sla5nika, mo3nti5ramo, ne3 

pa5mtimo, sa3zi5dano.
Ова категорија одликује се ниском фреквенцијом у говору и отуда 

тако мали број примера. Није регистрован ниједан пример са сачуваном 
дужином иза акцента, односно неакцентоване дужине.

ПОЛОЖАЈ 5
zo4no5m, na4~i5n, dva4na5jst али и mogu4}nost, odgovo4rnost,  

dva4najst, tri4najs. 
Тек минимална бројчана предност примера без дужине не даје никакве 
аргументе за закључак.
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ПОЛОЖАЈ 6
va4`ewe, istra`i4vawe, preda4vawe, pi4tawa, pridru`i4vawa, 

ra4dova, nepoznatih ra4zloga, skla4pawem, stva4rawu, }u4tawa, 
raspisi4vawe, obele`a4vawa, telefoni4rawa, ubrza4vawe, usva4jawe; 
me4diska; dva4najsti, tri4najstog; `i4vimo, da4jemo, spa4semo; su4dећи 
али и du4blo5va, povla4~e5wa, pre4cta5vnika, pre4cta5vnici, za rad 
pro4pi5sa.

Дужина се сачувала само у неколико примера и то два пута у саставу 
основе и три пута у облицима Г мн.

ПОЛОЖАЈ 8
vo1dnik, vo1dostaj, da1nas, do3ga|aj, isto3ri~ar, s ki1{om, lo1ptom, 

ma1nastir, o1blast, po1raz, pre1kr{aj, premi1jer, sa1dr`aj, slu1~aj, 
ce1ntar, sre1dwih {kola, ja1snom, mladom dr3`avom mi3nistar, 
i3zlaznost, inte3rvencijom, pre1kr{aj sa republikom, sa3radnik, 
ja1snom stra1tegijom, u3me{anost; ve3likih, kratko3ro~nih, i 
mla1™im, pi3janih, pri4jemnih, sa sta3rijim, cr3venim, ne1poznat, 
o1dr`an, u1poznat za4stavnik, na4dle`nost, neza4visnost, pre4cednik, 
privatiza4cijom; dva4deset, tri4deset, vi1dim, do3zvolim, i1graj, 
o1dem, o3stanem, po3mognem, po3~istim, se1}am. 

Неупоредиво је мање примера и са сачуваном дужином иза акцента: 
ze1mu5n, u1vi|a5j, ka ju1`no5j, mi3nista5r, ma3|arsko5j, de1se5t.  

У овом положају послеакцентаска дужина најпре се губи, иако има 
и мало примера са сачуваном дужином и то не увек у основи.

ПОЛОЖАЈ 9
vo1dostaji, gla1sova, sa imenima gra1|ana, o dodeli do1zvola, 

e3mitovawe, i1zve{taju, i1zno{ewa, i1nteresa, zbo kr1{ewa, 
ze1mqi{ta, ma1nastira, no1vinara, no1vinarima, o1p{tina, protiv 
osam o1soba, po1lo`ajem, ot po1plava, po1slova, pro1cenama, posle tih 
ra1zgovora, nekoliko sku1p{tina, sli1karke, stra1naka, stru1~waci, 
tr1`i{tu, pet ~a1sova, ~la1nica; vo1dovodna, ge1neralnog, do1neta, 
za1dovoqan, li1beralni, ma1terijalne, na1cionalnih, o1dr`ana, 
po1vr{inske, po1{tovani, pra1voslavne, pre1uzete, re1gionalni, 
re1gionalnu, re1dovna, so1cijalni, spe1cijalnom, u1stavna; pet 
sto1tina; gle1damo, no1simo, pa1zimo, {ti1timo; i1ntenzivno, 
ne1radno, o1bla~no, o1zbiqno, o1snovno, spo1jena, su1n~ano; argu3menata, 
mi3nistara, mi3nistarka, novo3sa|ana, u o3padawu, puno pri3padnika, 
pri3padnici, ta3kmi~ewu, u3metnica, deset ce3ntimetara; 
a3ustriske, za3brinuta, na3metnuta, u3kinuta; i1gramo, po3gledamo, 



136 ГОрдана драГин

po3tro{imo, u3~lanimo, i3zlazite, ~e1kajte; vla4daju}i, ukqu3~uju}i; 
dva4deset.

Ређе се срећу и облици са дужином: gra1ni5ca, o1dbo5ra, o1p{ti5na, 
po1kraji5ne, pro1gra5ma, stra1na5ca, u1slu5ga, dvo1dne5vne, e1ksplozi5van, 
lo1ka5lne, ko1nstituti5vna, re1giona5lnu; ra1dika5lno; no3sila5ca, 
za3kqu5~eni su, o1dgvo5rna ukqu3~uju5}i.

ПОЛОЖАЈ 11
avi3o5n, advo3ka5t, a3pri5l, Ba3na5t, insti3tu5t, kami3o5n, Ko3vi5n, 

obje3kti5v, o3ma5`, meridi3ja5n, parti3za5n, rezu3lta5t, sindi3ka5t, 
sta3tu5t, premi3e5r, priori3te5t, pro3ble5m, ra3~u5n, sekre3ta5r, sindi3ka5t, 
si3ste5m, suvreni3te5t; deve3tna5js, jeda3ne5st, pe3tna5jst, seda3mna5jst, 
osa3mna5jst, ~etrde3se5t, {e3sna5jst; ali i ara3n`man, guve3rner, 
sekre3tar, funkcio3ner, vo3dom, ̀ e3nom; devede3set, deve3tnajst, je3dan 
dan, jeda3nes, pede3set, pe3tnajst, seda3mnajs, osamde3set, osa3mnes, 
~etrde3set, ~etr3najst, {ezde3set, od {e3snajs, {e3snest; ve~e3ras, 
da3nas, no3}as, me|u3tim.

Дужине иза акцента у овој позицији углавном су лексичког порек-
ла. Види се и да је мањи број примера забележен без дужине и то јесу 
највећим делом бројеви и прилози који су забележени и са дужином као и 
неке именице страног порекла. Кардинални бројеви у изговору најчешће 
се наслањају на именице и изговарају се са ослабљеним акцентом, што 
омогућује разне редукције, а најпре факултативно скраћење дужина иза 
акцента. Исто важи и за прилоге који се акценатски ослањају на глагол. 
Речи, овога пута именице, страног порекла често чувају изворни акценат 
што подразумева изговор без дужине.

ПОЛОЖАЈ 12
za a3gre5siju, u A#lba5niji, Ba3ta5jnica, u Ba3ta5jnici, dr3`a5vnici, 

e3ksplo5zije, deset poli3ca5jaca, {e3fo5va dr`ava, na stranoj 
teri3to5riji, u bi3ra5~ki, bu3du5}eg bruco{a, gomi3la5we, go3sti5ju, 
do3ma5}e teme, ga3le5rija, u ga3le5rii, iza3sla5nik, iza3sla5nika, raznih 
i3sku5stava, mili3ja5rde, o3dbo5rnike, nema o3sno5vaca, ot pone3de5qka, nie 
bilo pre3cta5vnika, na{im pre3cta5vnicima, od re3vi5zije, za sa3na5ciju, 
na sa3sta5nku, se3na5tori, Slo3ve5nie, sce3na5rio, tele3vi5zije, nekoliko 
~la3no5va, jugo3sla5vija, violon~e3li5sta; a3lba5nskog, u a3lba5nsko, 
anke3ti5ranih, ba3lka5nske, ba3na5ckom, bu3du5}em, veneci3ja5nskoj, 
diplo3mi5rani, dr3`a5vne, dr3`a5vnu, dr3`a5vni, dr3`a5vnim, e3vro5pska, 
e3vro5pske, e3vro5pskom, eko3no5mskim, ju3ta5rwa, ma3wi5nska, za3ka5zanog, 
za3ka5zanoj, za3{ti5}enom, zvo3rni5~ko, zvo3rni5~koj, i3spi5tanih, 
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sa lo3ka5lnim, lo3ka5lnu, na3gla5{eno, neopre3de5qeno, o3bna5vqani, 
o3kru5glom, o3ptu5`eni, o3sno5vnih, o3sta5lih, pio3ni5rskom, po3vre5|eno, 
po3vre5|enima, po3kre5nute, po3sve5}ena, po3sle5dwa, po3sle5dweg, 
pro3gla5{ena, ru3mu5nske, ta3ri5fni, uje3di5wenih, u3ru5~ena, u3tvr5|en, 
vr3ho5vni, dr3`a5vne, fina3nsi5skih, fra3ncu5skog, hr3va5cke, hri3{}
a5nskim, ce3ntra5lne; de3ve5ti, de3ve5te, pe3tna5jstog, seda3mna5jstog, 
~e3tvr5ti, ~e3tvr5te, ~e3tvr5tog; o3da5jmo, do3ne5ti, zau3ze5ti, o3bi5}
i, predu3ze5ti; za3la5`u, i3za5|u, i3zvu5kli, ne3 ra5di, obele3`a5va, o3bu5kla, 
o3dlu5~i, o3stva5re, o3tva5ra, po3vla5~i, po3vla5~e, po3zi5va, po3ma5`emo, 
po3~e5}e, pre3dvi5|a se, predu3pre5di, preci3zi5ra, pri3ja5ve, razgo3va5ra, 
ra3spi5{e, u3kqu5~i; o3dne5v{i, osvo3ji5v{i.    

У истим морфолошким категоријама у саставу основе дужина може 
и да изостане:

nema demo3krata, e3ksplozije, Make3donije, odbi3jawem, pe3ticija, 
pi3tawe, po3sledica, stra3naka, tele3vizije, teri3torii, {e3fova; 
dr3`avni, dr3`avnim, e3vropske, e3vropskom, za3vr{eni, i3skazan, 
i3spisane, jugoslo3venske, ko{a3rka{ke lige, li3banskoj, o3dre|enim, 
o3stvarenim, pri3mewen, pro3mewen, po3sve}en, po3sve}ene, sje3diwenih, 
uje3diwenim, uje3diwenih, u3ru~eni; devete, od pe3tnajstog, ~e3tvrte 
godine; dopri3neti, po3~eti, demo3nstrira, do3deli, o3glasi, po3vla~i, 
provo3cira.

Иако у овом положају дужина може често и да се скрати, очигледно 
је да је место непосредно иза краткоузлазног акцента, а на унутрашњем 
слогу, најпогодније за чување дугог вокала.

С обзиром на граматичке категорије у којима се очекују послеакце-
натске дужине истичем да нису забележени примери аориста и имперфе-
кта због њихове ниске фреквентности као и стилских одлика медијског 
говора. Мало је примера и глаголског прилога прошлог (o3dne5v{i, 
osvo3ji5v{i) и глаголског прилог садашњег (vla4daju}i, ukqu3~uju}i). У 
свим осталим категоријама (као и у наставцима) дужина се потире, тј. 
готово се уопште не чува. По анализираној грађи види се да се ради о 
следећим граматичким категоријама: Г јд. именица II деклинације, И јд. 
истих именица, Г мн. свих именксих речи, придев одређеног вида, инфи-
нитив, презент, глаголски придев трпни и неки именски суфикси.

Честе су и прозодијске алтернације у једној речи, тј. појава да се јед-
на реч јави и са дужином иза акцента и без ње: da3na5s, no3}a5s, me|u3ti5m. 
~e3tvr5te // da3nas, no3}as, me|u3tim, ~e3tvrte.

Дугосилазни акценат преноси се врло ретко на проклитику, а још ређе 
иза себе оставља дужину (Бошњаковић 2007). Када до тога дође најчешће 
је то у конструкцијама које се доживљавају као прилози и некада се чују 
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и са дугим вокалом иза акцента (na1 glas, u1 vis, na1 glavu // u1 vi5s, u1 gla5s) 
или у синтагми са заменичким инструменталом mnom (sa1 mnom) као и у 
распострањеној вези i1 po (dva2 i1 po). Ту спадају и негирани презентски 
облици, који факултативно могу и да сачувају дужину иза акцента (ne3 da, 
ne1 znam, ne3 smem // ne3 ka5̀ e, ne3 ii5ta). Ипак је чешће да се дугосилазни 
акценат задржава на пунозначној речи: u kru2g, na gla2s, u zna2k, pred kra2j, 
za no2s, u re2d, za sa2t, u stra2nu, na na2s, od wi2h, za wu2.

Послеакценатска дужина не чува се пред енклитиком (re4~i joj nema, 
ru2ke su, ko3ji su, o3na je, mo3ja }e, mo3ju su), као што изостаје и дужење у 
истом положају (ki1{a }e, {te1ta je, na3puni ga, po3tro{i je, pre3nosi 
mu, u3zima se).

5. Закључак

На основу анализиране грађе закључујем да је у говору медија у Новом 
Саду врло изражена тенденција скраћивања послеакценатских дужина 
и то нарочито у отвореној ултими и иза силазних акцената. Мали број 
примера са сачуваном дужином иза акцента, нарочито иза узлазних и то 
пре кратког него дугог, не зауставља значајно замах радикалног утирања 
квантитета у слоговиам иза акцента.

Скраћивање послеакценатских дужина без остатка завршено је у 
позицији иза силазних акцената и неакцентоване дужине и краткоће у 
отвореном слогу (положаји 1 и 7), као и иза дугосилазног акцента и неак-
центоване дужине и краткоће у затвореном и унутрашњем слогу (поло-
жаји 2 и 3). Иза узлазних акцената њено утирање је факултативног типа 
(положај 4, 10, 5, 6, 11 и 12). Највећи број примера са сачуваном дужином 
иза акцента забележен је у позицијама 11 и 12, тј. у затвореном и унутра-
шњем слогу иза краткоузлазне прозодеме.

Дугосилазни акценат се факултативно, и то врло ретко, преноси на 
проклитику и још ређе оставља дужину иза себе. Секундарну дужину у 
енклизи нисам забележила.

Радикално спровођење скраћивања послеакценатских дужина мо-
гао би бити знак нових тенденција у стандардном прозодијском систему 
које воде чак и ка тонској неутрализацији (Петровић 1996: 92).
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Gordana Dragin

disTribuTion oF posTaccenTual lengTh in The Media

Summary

On the corpus of Novi Sad media speech it was found that the reduction of postaccentual 
length is completely lost after falling accent in final syllables. The reduction is completed after 
falling accent and unstressed length and shortness in open syllables (position: 1, 7), after long 
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falling accent and unstressed length and shortness in closed and internal syllables (position: 2, 
3). The reduction of postaccentual length is optional inposition: 4, 10, 5, 6, 11, 12. The post-
accentual length is preserved mostly in closed and medial syllables after short rising accent 
(position: 11, 12).



Маја Марковић и Исидора Бјелаковић
(Нови Сад)

кванТиТеТ дуГих ПОСТТОничних вОкала у ГОвОру НОвОГ Сада

СаЖеТак: У раду се експерименталним фонетским методама мери трајање 
дугих послеакценатских вокала у изговору десет испитаника из Новог 
Сада. На основу добијених вредности, изражених у центисекундама, нађе-
не су просечне вредности за сваког испитаника и за укупну испитану по-
пулацију. Просечне вредности упоређене су у погледу (1) односа у завис-
ности од вокалског квалитета и (2) односа између акцентованих и дугих 
неакцентованих вокала. Утврђено је да трајање вокала зависи од квалитета 
вокала, односно од степена апертуре карактеристичне за изговор одређе-
ног вокала. У раду се даје поређење са резултатима ранијих истраживања.

кључне речи: фонетика, квантитет вокала, говор Новог Сада.

1. Увод

Познато је (в. Ивић 1996: 73) да приликом идентификације акцентованог 
слога важну улогу имају и квантитативни односи наглашених и ненагла-
шених вокала. Тако је, приликом истраживања квантитативних односа 
међу вокалима у стандардном српском језику, утврђено да су акцентова-
ни вокали увек дужи у односу на кореспондентне неакцентоване вокале 
истог фонолошког квантитета (в. Ивић 1996:74). 

Када је реч о дугим неакцентованим вокалима требало би напомену-
ти и чињеницу да је процес њиховог уклањања, захвативши војвођанске 
говоре (Ивић 1994:165), присутан и у говору Новог Сада (в. Петровић и 
Суботић 1982; Суботић 1995; Драгин 2005; Бошњаковић и Регодић 2007). 
У стандардном српском језику, као што је познато,  дуги неакцентовани 
вокали могу фунгирати само у посттоничном положају.

2. Предмет и задаци истраживања

Предмет овог рада јесте мерење трајања посттоничног квантитета, од-
носно трајања вокала под послеакценатском дужином у изговору десет 
испитаника из Новог Сада. 
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Циљ овог истраживања био је да се експериментално испита трајање 
дугих послеакценатских вокала и да се установе односи између дугих и 
кратких наглашених према ненаглашеним дугим вокалима, као и кван-
титативно-квалитативни односи дугих неакцентованих вокала у говору 
десет испитаника из Новог Сада. Добијени резултати упоређени су са ре-
зултатима ранијих истраживања ових феномена у стандардном српском 
језику (П. Ивић и И. Лехисте 1963). 

3. Корпус, испитаници и методе истраживања

Корпус за анализу представљале су речи систематизоване према вока-
лима који се анализирају под послеакценатском дужином. Корпус обух-
вата укупно 30 речи: 11 речи у којима се анализира вокал /а/, 5 речи са 
вокалом /е/, 6 са вокалом /и/, 5 са вокалом /о/, 3 са вокалом /у/. Будући 
да се послеакценатска дужина у говору Новог Сада чува углавном после 
краткоузлазних акцената, само оваква дистрибуција послеакценатских 
дужина заступљена је у снимљеном корпусу. У питању су двосложне и 
тросложне речи у којима се дужина налази на финалном затвореном или 
на медијалном слогу, углавном непосредно иза краткоузлазног акцента.1 
Регистар анализираних речи налази се у додатку на крају рада. Прили-
ком мерења вођено је рачуна да се у обзир не узме трајање вокала у слу-
чајевима када су испитаници изразито мењали темпо говора, било да су 
осетно успорили или убрзали изговор речи. 

Међу десет испитаника пет је женског пола. Осим испитанице И3, 
која је рођена и првих десет година живела у Српском Итебеју, и испи-
таника И9, који је рођен и првих пет година живео у Врбасу, сви остали 
испитаници рођени су и живе у Новом Саду.

Испитаници су снимљени у студију Филозофског факултета у Но-
вом Саду. Снимци су начињени у виду дигиталних датотека у програму 
Sound Forge, семплованих на 44.1 kHz, а потом су анализирани у програ-
му Praat (верзија 4.3.36, Boersma and Weenink 2005).2

Резултати мерења бележени су у центисекундама (цс). На основу 
измерених појединачних вредности добијене су просечне вредности во-
кала за сваког испитаника, а потом су израчунате и просечне вредности 
за укупну испитану популацију.

1  Уколико је аудитивним испитивањем закључено да испитаник не изговара реч са 
послеакценатском дужином, те речи нису узимане у обзир приликом анализе.

2  О начину мерења трајања вокала у зависности од фонетског окружења в. у овом 
зборнику у раду М. Марковић и И. Бјелаковић – Квантитет наглашених вокала у говору 
Новог Сада.
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3. Резултати истраживања

Резултати мерења вокала под послеакценатском дужином дати су у та-
бели:
Вокал/
испитаник И7 И10 И9 И6 И8 ПРОСЕК
а 12,15 12,67 11,30 17,88 12,22 13,24
е 11,00 10,60 9,80 11,00 10,80 10,64
и 8,67 11,50 9,67 10,75 11,60 10,44
о 9,75 11,50 11,50 11,33 12,67 11,35
у 10,67 12,67 10,33 10,50 12,33 11,30

Табела 1. Резултати мерења трајања дугих неакцентованих вокала у 
продукцији мушкараца

вокал
акценат/
испитаник И2 И4 И3 И1 И5 ПРОСЕК

а послеакц. д. 12,50 13,29 13,17 15,00 13,43 13,48
е послеакц. д. 12,00 12,60 16,60 10,67 13,80 13,13
и послеакц. д. 11,67 11,40 12,75 11,75 13,00 12,11
о послеакц. д. 12,50 14,00 14,00 11,75 13,00 13,05
у послеакц. д. 12,67 13,33 13,50 11,00 12,00 12,50

Табела 2. Резултати мерења трајања дугих неакцентованих вокала у 
продукцији жена

На основу добијених резултата у вези са трајањем вокала и код ис-
питаника и код испитаница може се закључити следеће:

1. Отворени (ниски) вокали, у принципу, имају дуже трајање од 
затворених (високих) вокала. На основу добијених вредности може се 
уочити да вокал /а/ под дугим посттоничним квантитетом има најдуже 
трајање, док најкраће трајање имају вокали /и/ и /у/ код жена и /е/ и /и/ 
код мушкараца. Као и код дугих акцентованих вокала у говору Ново-
сађана вокал /е/ у дугом неакцентованом слогу, будући да се артикулише 
као веома затворен вокал, има изразито кратко трајање. За разлику од 
резултата добијених у овом истраживању, у истраживању П. Ивића и И. 
Лехисте (1963)3 запажа се дуже трајање свих посттоничних вокала за око 

3  У овом истраживању П. Ивића и И. Лехисте анализирано је трајање вокала у речима 
које су смештене у реченични оквир, а приказани су резултати мерења трајања вокала 
само код П. Ивића, док резултати контролне групе испитаника нису дати. О пореклу два-
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4цс (/и/ - 14,5цс; /е/ - 15,3цс; /а/ - 17,3цс; /о/ - 16,7цс; /у/ - 14,2цс). Са 
друге стране, и у овом истраживању дуг посттонични вокал /е/ има краће 
трајање. Квантитативни односи вокала /а/, /о/, /е/ налазе се у приближној 
сразмери у оба истраживања.

2. Разлике у погледу квантитета између дугих неакцентованих и 
акцентованих вокала могу се систематизовати у неколико константи. 
Најпре, код свих испитаника разлике у трајању вокала под дугим акцен-
том и под неакцентованом дужином показују сличне односе: код вокала 
/у/ и /и/ однос дуг акцентован вокал: дуг неакцентован вокал износи 1,8 
и код мушкараца и код жена, код вокала /о/ - 1,8 код мушкараца и 1,7 
код жена, затим код вокала /е/ - 1,7 код мушкараца и 1,55 код жена, и 
код вокала /а/ - 1,6 код мушкараца и 1,8 код жена.  Резултати добијени у 
овом истраживању разликују се од резултата истраживања П. Ивића и 
И. Лехисте (1963). У истраживању из 1963. добијени резултати упућују 
на много мању разлику у трајању дугог акцентованог и неакцентованог 
вокала, што је последица дужег трајања вокала под посттоничним кван-
титетом код П. Ивића (1963: 42-58). Однос дуг акцентован : дуг неакцен-
тован вокал у продукцији П. Ивића износи 1,2 за вокале /и/ и /е/, 1,3 за 
вокале  /а/ и /о/ и 1,4 за вокал /у/.

Када је реч о односу дугих неакцентованих и кратких вокала под 
акцентом, може се закључити да дуги послеакценатски вокали у просе-
ку имају нешто краће трајање од кратких акцентованих вокала, премда 
су код неких испитаника незнатно дужи (однос кратак акцентован : дуг 
неакцентован вокал за вокал /а/ је 15,47цс : 13,48цс код жена и 13,73цс : 
13,24цс код мушкараца; за вокал /е/ - 15,07цс : 13,13цс код жена и 12,62цс 
: 10,64цс код мушкараца; за вокал /и/ - 12,73цс : 12,11цс код жена и 
11,57цс: 10,44цс код мушкараца; за вокал /о/ - 16,75цс : 13,05цс код жена 
и 14,72цс : 11,35цс код мушкараца, и за вокал /у/ - 12,33цс : 12,5цс код 
жена и 11.53цс : 11,3цс код мушкараца). 

Ако се упореди однос у трајању вокала под краткоузлазним акцен-
том и посттоничног вокала непосредно иза / ̀/, уочава се, такође, да и код 
мушкараца и код жена дуги послеакценатски вокали /а/, /е/, /и/, /о/ у про-
секу имају нешто краће трајање од ових вокала под / ̀ / (однос вокал под 
/ ̀/ акцентом : дуг неакцентован вокал за вокал /а/ је 13,7цс : 13,24цс код 
мушкараца и 13,88цс : 13,48 сц код жена; за вокал /е/ - 12,9цс : 10,64цс 
код мушкараца и 14,38цс : 13,13 цс код жена; за вокал /и/ - 11,38цс : 
10,44цс код мушкараца и 12,32цс : 12,11цс код жена; за вокал /о/ - 13,97цс 
: 11,35цс код мушкараца и 15,58цс : 13,05цс код жена), док је вокал /у/ 

наест контролних испитаника и П. Ивића в. рад И. Бјелаковић и М. Марковић – Послеак-
ценатска дужина у говору Новог Сада.
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под / ̀/ незнатно краћи од овог вокала под посттоничним квантитетом – 
11,1цс : 11,3цс код мушкараца и 11,6цс : 12,5 код жена. У истраживању П. 
Ивића и И. Лехисте дуги вокали у слогу непосредно иза / ̀ / у просеку су 
нешто дужи од вокала под / ̀ / (Ивић и Лехисте 1963:44-46). 

6. Закључак

Може се закључити да се и међу посттоничним вокалима уочава инхе-
рентно својство свих вокала – дуже трајање отворенијих вокала. Однос 
дугих акцентованих вокала према дугим неакцентованим износи од 1,55 
до 1,8 у обе испитане популације, док су вредности кратког акцентова-
ног и дугог неакцентованог вокала приближне, при чему су сви дуги не-
акцентовани вокали осим вокала /у/ нешто краћи од оних под кратким 
акцентом. 

У наредним истраживањима трајања вокала свакако треба анализи-
рати квантитативне односе дугих посттоничних и кратких ненаглашених 
вокала, као и односе кратких ненаглашених према наглашеним вокалима 
како би се што прецизније описало трајање вокала у говору Новог Сада.

Додатак
Регистар анализираних речи 

/и/ /е/ /а/ /о/ /у/
Врдник кукурек одради особља упутим
листић задремам посади зарозам задужим
залижем тапет мурал матроз капут
користи умрети салаш кокошка
кромпир залепим мерак накошен
акрил Туркестан

гласач
поткрада
покварен
провалим
заглавим
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____________
ИНФОРМАТОРИ

иницијал пол година 
рођења

место школска спрема/
занимање

И1 В. Р. ж 1951. Нови Сад факултет
И2 И. А. ж 1962. Нови Сад факултет
И3 М. М. ж 1967 Српски Итебеј факултет
И4 Ј. А. ж 1974. Нови Сад факултет
И5 Н. К. ж 1977. Нови Сад факултет
И6 И. Ч. м 1974. Нови Сад факултет
И7 В. М. м 1976. Нови Сад факултет
И8 М. А. м 1976. Нови Сад факултет
И9 М. Б. м 1977. Врбас факултет
И10 С. С. м 1982. Нови Сад факултет
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Maja Marković, Isidora Bjelaković

The QuanTiTy oF long posTTonic vowels in The speech oF novi sad

Summary
The paper presents the results of the measurements of the duration of long unstressed 

vowels in post-tonic position in the production of ten subjects from Novi Sad. The results are 
expressed in centiseconds as the mean values for each subject and for the whole population 
examined. The mean values are compared according to two criteria: (1) in relation to the vocalic 
quality and (2) as the relation between the duration of stressed and long unstressed vowels. The 
results indicate that the duration of post-tonic long vowels depends on the vocalic quality, i.e. 
the aperture typical for the articulation of a specific vowel. The authors compare the results of 
this research with the results of earlier studies of vocalic quantity.



Маја Марковић и Исидора Бјелаковић
(Нови Сад)

кванТиТеТ наГлашених вОкала у ГОвОру нОвОГ Сада

СаЖеТак: У раду се експерименталним фонетским методама мери трајање 
наглашених вокала у изговору десет испитаника из Новог Сада. На осно-
ву добијених вредности, изражених у центисекундама, нађене су просечне 
вредности за сваког испитаника и за укупну испитану популацију. Просеч-
не вредности упоређене су у погледу (1) односа у зависности од вокалског 
квалитета и (2) односа у трајању дугих и кратких вокала. Утврђено је да 
трајање вокала зависи од квалитета вокала, односно од степена апертуре 
карактеристичне за изговор одређеног вокала, док односи између дугих и 
кратких нису константни, већ зависе од природе вокала. Најмања разлика у 
трајању дугих и кратких вокала запажа се код вокала /е/ и /о/, који испоља-
вају и најизразитију разлику у квалитету под дугим и кратким акцентом. 
Поред тога, у раду се даје поређење са резултатима ранијих истраживања.

кључне речи: фонетика, квантитет вокала, говор Новог Сада.

1. Увод

Будући да вокали представљају носиоце прозодијских одлика говора, њи-
хово трајање једно је од веома битних питања не само на сегменталном 
већ и на супрасегменталном нивоу. Вокалска дужина, као лингвистич-
ка манифестација физичке одлике трајања, представља битну дистинк-
тивну карактеристику која може да утиче и на промену значења. Свих 
пет вокалских фонема српског језика могу се јавити у дугом и кратком 
слогу, односно под дугим и кратким акцентом. С друге стране, трајање је 
релативна категорија која зависи од низа фактора, као што су фонемско 
окружење (звучно или безвучно), врста слога (отворени или затворени), 
говорни темпо, дужина исказа, итд. (уп. Совиљ-Никић 2007). 

2. Предмет и задаци истраживања

Предмет овог рада јесте мерење квантитета, односно трајања наглаше-
них вокала у изговору десет испитаника из Новог Сада. 
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Циљ овог истраживања био је да се у контролисаном експерименту 
на студијским снимцима десет говорника испита трајање наглашених во-
кала како би се установили односи између дугих и кратких наглашених 
вокала и између квалитета вокала и његовог трајања.

Ово истраживање спроведено је, дакле, с циљем да се установе неке 
од темпоралних карактеристика вокалског система у говору Новог Сада 
те да се добијени резултати упореде са сличним истраживањима везаним 
за стандардни српски језик, као и хрватски језик, и да се уоче евентуалне 
разлике у односу на резултате добијене ранијим анализама квантитета 
вокала српског језика. Приликом анализе посебна пажња посвећена је 
поређењу добијених резултата са резултатима П. Ивића и И. Лехисте 
(1963) будући да је у њиховом истраживању заступљен већи број испи-
таника из Војводине.

3. Корпус и испитаници

Корпус за анализу представљале су речи, систематизоване према вокалима 
који се анализирају под свим акцентима. У питању су били минимални па-
рови у којима је опозиција заснована на акценту или, уколико то није било 
могуће, речи у којима се анализирани вокал налази у истом или сличном 
консонантском окружењу. Корпус обухвата укупно 135 речи: 32 речи у који-
ма се анализира вокал /а/, 21 реч са вокалом /е/, 24 са вокалом /и/, 37 са 
вокалом /о/, 21 са вокалом /у/. Мерено је трајање наглашених вокала под сва 
четири акцента. Регистар анализираних речи налази се у додатку на крају 
рада. Приликом мерења вођено је рачуна да у се обзир не узме трајање во-
кала у случајевима када су испитаници изразито мењали темпо говора, било 
да су осетно успорили или убрзали изговор речи. 

Међу десет испитаника, пет је женског и пет мушког пола. Осим 
испитанице И3, која је рођена и првих десет година живела у Српском 
Итебеју, и испитаника И9, који је рођен и првих пет година живео у Вр-
басу, сви остали испитаници рођени су и живе у Новом Саду.

4. Методе истраживања

Испитаници су снимљени у студију Филозофског факултета у Новом 
Саду. Снимци су начињени у виду дигиталних датотека у програму 
Sound Forge, семплованих на 44.1 kHz, а потом су анализирани у програ-
му Praat (верзија 4.3.36, Boersma and Weenink 2005).

Као што је из литературе познато (v. Kent and Read 2002: 73-74; 
Ladefoged 2007: 94-103), мерење трајања вокала веома је комплексан 
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проблем будући да су прелази од једног сегмента ка другом постепени, 
те је у неким случајевима практично немогуће са сигурношћу одредити 
границе вокалских фонема, односно њихов почетак и крај. Стога смо се 
приликом мерења руководиле смерницама из литературе (Kent and Read 
2002: 73-74; Ladefoged 2007: 94-103): иза плозива, вокал је мерен од пр-
вог периодичног кретања таласа након експлозије; код безвучних плози-
ва вокалски наступ мерен је после кратког опционалног периода аспи-
рације; иза фрикатива и африката вокал је мерен од почетка формантске 
структуре; иза назала и латерала од тачке појачавања интензитета и поја-
ве вокалске формантске структуре; испред безвучних плозива и африката 
до видљиве оклузије (тишине); испред звучних плозива и африката до 
престанка формантске структуре и аудитивном провером; испред фрика-
тива проверавале смо таласни облик осцилограма и као границу вокала 
узимале почетак апериодичног кретања таласа услед почетка фрикције; 
испред назала до видљивог пада енергије и слабљења вокалске фор-
мантске структуре; испред латерала углавном нисмо могле да одредимо 
границу услед доминантне вокалске природе овог консонанта у финалној 
и послевокалској позицији, те су ови примери изузети из анализе. Још 
једно од проблематичних окружења било је иза вибранта /р/ или испред 
њега, где је за почетак вокала узет део иза транзиција, односно за крај 
испред транзиција, будући да сматрамо да њих треба приписати самом 
вибранту као елемент [ə].1 У великом броју случајева вршен је и аудитив-
ни тест како би се добила потврда о исправној сегментацији.

Резултати мерења бележени су у центисекундама (cs). На основу из-
мерених појединачних вредности добијене су просечне вредности вока-
ла за сваког испитаника, а потом су израчунате и просечне вредности за 
укупну испитану популацију.

При мерењу трајања вокала, као што је речено, нису узети у обзир 
ни они изговори у којима су испитаници осетно мењали говорни темпо, 
било да су скраћивали и дужили изговор вокала (обично после краће па-
узе у читању), или да су убрзали ритам (обично услед несигурности или 
при кориговању сопствених грешака). 

5. Резултати истраживања

Резултати мерења вокала под сва четири акцента и у послеакценатском 
дугом слогу дати су у следећим табелама:

1  При томе смо се у великој мери ослањали и на тест слушања. Оправдање за овакву 
сегментацију налазимо у чињеници да сам вибрант /р/ када се нађе у консонатском окру-
жењу,  на почетку речи испред консонанта и на крају речи садржи, такође, елемент [ə]. 
Уп. Ladefoged (1996), Гудурић, Марковић, Ковач (2006).
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вокал
акценат/
испитаник И7 И10 И9 И6 И8 ПРОСЕК

Дуг: 
кратак

а дугосилазни 20,43 22,00 22,40 27,57 20,29 22,54 1,58
дугоузлазни 18,45 19,71 20,25 24,60 20,75 20,75

ПРОСЕК ДУГИХ 19,44 20,86 21,33 26,09 20,52 21,65
краткосилазни 13,57 12,00 15,60 18,43 11,83 14,29
краткоузлазни 11,71 11,33 14,17 16,29 12,33 13,17
ПРОСЕК 
КРАТКИХ 12,64 11,67 14,88 17,36 12,08 13,73

1,42
е дугосилазни 18,00 19,75 20,00 22,00 17,75 19,50

дугоузлазни 14,83 15,83 16,83 17,40 16,67 16,31

ПРОСЕК ДУГИХ 16,42 17,79 18,42 19,70 17,21 17,91
краткосилазни 13,20 11,60 13,80 15,80 11,40 13,16
краткоузлазни 11,50 9,83 13,00 14,60 11,50 12,09
ПРОСЕК 
КРАТКИХ 12,35 10,72 13,40 15,20 11,45 12,62

1,64
и дугосилазни 14,40 18,67 21,60 24,20 19,20 19,61

дугоузлазни 14,75 18,00 18,75 20,60 19,60 18,34

ПРОСЕК ДУГИХ 14,58 18,33 20,18 22,40 19,40 18,98
краткосилазни 10,20 10,40 12,20 14,60 11,40 11,76
краткоузлазни 9,57 10,00 12,80 12,80 11,75 11,38
ПРОСЕК 
КРАТКИХ 9,89 10,20 12,50 13,70 11,58 11,57

1,39
о дугосилазни 17,75 21,00 22,14 26,00 20,75 21,53

дугоузлазни 16,38 18,14 19,25 23,38 20,25 19,48

ПРОСЕК ДУГИХ 17,06 19,57 20,70 24,69 20,50 20,50
краткосилазни 14,56 13,63 16,44 18,88 13,88 15,48
краткоузлазни 12,20 12,22 15,30 18,00 12,14 13,97
ПРОСЕК 
КРАТКИХ 13,38 12,92 15,87 18,44 13,01 14,72

1,74
у дугосилазни 19,20 20,00 20,00 25,50 19,20 20,78

дугоузлазни 17,33 19,67 18,33 23,00 18,83 19,43

ПРОСЕК ДУГИХ 18,27 19,83 19,17 24,25 19,02 20,11
краткосилазни 13,20 11,00 12,60 13,00 10,00 11,96
краткоузлазни 11,00 9,50 12,00 13,25 9,75 11,10
ПРОСЕК 
КРАТКИХ 12,10 10,25 12,30 13,13 9,88 11,53

Табела 1. Резултати мерења трајања вокала у продукцији мушкараца
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вокал
акценат/
испитаник И2 И4 И3 И1 И5 ПРОСЕЦИ

Дуг: 
кратак

а дугосилазни 22,33 25,57 26,83 28,80 24,33 25,57 1,57
дугоузлазни 19,70 24,43 26,50 22,80 21,71 23,03

ПРОСЕК ДУГИХ 21,02 25,00 26,67 25,80 23,02 24,30
краткосилазни 16,70 17,80 17,17 16,60 17,00 17,05
краткоузлазни 13,00 14,33 13,83 14,40 13,83 13,88

ПРОСЕК КРАТКИХ 14,85 16,07 15,50 15,50 15,42 15,47
1,35

е дугосилазни 19,50 21,50 24,33 23,50 22,25 22,22
дугоузлазни 16,40 18,67 22,00 17,40 17,60 18,41

ПРОСЕК ДУГИХ 17,95 20,09 23,17 20,45 19,93 20,32
краткосилазни 16,20 15,75 16,00 15,40 15,40 15,75
краткоузлазни 14,00 14,70 15,70 13,83 13,67 14,38

ПРОСЕК КРАТКИХ 15,10 15,23 15,85 14,62 14,54 15,07
1,68

и дугосилазни 18,67 23,40 22,25 22,67 22,75 21,95
дугоузлазни 18,50 22,50 23,50 19,50 19,60 20,72

ПРОСЕК ДУГИХ 18,59 22,95 22,88 21,09 21,18 21,33
краткосилазни 13,17 14,50 12,00 13,00 13,00 13,13
краткоузлазни 12,00 13,75 12,25 11,60 12,00 12,32

ПРОСЕК КРАТКИХ 12,59 14,13 12,13 12,30 12,50 12,73
1,33

о дугосилазни 21,75 24,00 24,67 22,67 21,63 22,94
дугоузлазни 19,17 23,22 25,14 19,50 20,38 21,48

ПРОСЕК ДУГИХ 20,46 23,61 24,91 21,09 21,01 22,21
краткосилазни 18,56 18,11 17,29 17,86 17,75 17,91
краткоузлазни 15,8 15,8 15,71 15,33 15,27 15,58

ПРОСЕК КРАТКИХ 17,18 16,96 16,5 16,60 16,51 16,75
1,71

у дугосилазни 20,00 22,75 21,25 24,50 20,25 21,75
дугоузлазни 19,70 22,40 21,25 20,40 18,00 20,35

ПРОСЕК ДУГИХ 19,85 22,58 21,25 22,45 19,13 21,05
краткосилазни 15,00 13,00 12,00 12,75 12,50 13,05
краткоузлазни 13,00 11,25 12,25 12,00 9,50 11,60

ПРОСЕК КРАТКИХ 14,00 12,13 12,13 12,38 11,00 12,33
Табела 2. Резултати мерења трајања вокала у продукцији жена
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На основу добијених резултата у вези са трајањем вокала и код ис-
питаника и код испитаница може се извести неколико закључака.

1. Као што је запажено и код других аутора (Lehiste and Peterson 
1961, Bakran 1996, Kent and Read 2002), отворени (ниски) вокали имају 
дуже трајање од затворених (високих) вокала. Према нашим резултатима 
запажа се да у апсолутним вредностима вокал /а/ под дугим акцентом има 
најдуже трајање, док најкраће трајање имају вокали /и/ и /у/ под кратким 
акцентом. Интересантно је да вокал /е/ под дугим акцентом има изра-
зито кратко трајање, што је последица његове артикулације као веома 
затвореног вокала у говору Новог Сада. Ваља приметити и изразито дуго 
трајање вокала /о/ под кратким акцентом, који се изговара уз прилично 
велик степен апертуре. Ове разлике у трајању ниских и високих вокала 
представљају инхерентно вокалско својство и једна су од физиолошки 
условљених универзалија.

2. Упореди ли се трајање вокала под силазним и узлазним акцентом, 
како у дугом тако и у кратком слогу, запажа се да вокали под силазним 
акцентом доследно имају дуже трајање. Ова разлика незнатно је нару-
шена у неколико случајева у анализираним снимцима. Овакви резултати 
углавном немају потврде у ранијим истраживањима српског језика.2 Ве-
рујемо, међутим, да разлог ове чињенице није у самој природи акцента, 
него у дистрибуцији кратких и дугих акцената. Велики број речи са си-
лазним акцентима из снимљеног корпуса јесу једносложне, док узлазни 
акценти не могу да се нађу у једносложним речима. Као што П. Ивић и 
И. Лехисте (1963) запажају, дужина вокала обрнуто је сразмерна броју 
слогова те је логично да ће узлазни акценти, с обзиром на то да је њихов 
минимални домен двосложна реч, имати краће трајање.

3. Веома слични односи између дугих и кратких вокала запажају се 
и код испитаника и код испитаница. Наиме, код свих испитаника највећа 
разлика у трајању јесте између вокала /у/ под дугим и кратким акцентом 
(однос дуг : кратак износи 1,74 код мушкараца, а 1,71 код жена), затим 
код вокала /и/ (1,64 код мушкараца и 1,68 код жена) и код вокала /а/ (1,58 
код мушкараца и 1,57 код жена), док је изразито мања разлика код вокала 
/е/ (1,42 код мушкараца и 1,35 код жена) и /о/ (1,39 код мушкараца и 1,33 
код жена). Овакви резултати, такође, углавном немају потврде у ранијим 
истраживањима, али сматрамо да су они сасвим разумљиви с обзиром 
на то да управо код вокала /е/ и /о/ долази до највеће разлике у квалите-
ту под дугим и кратким слогом (Марковић и Бјелаковић 2006). Наиме, 
будући да ови вокали под кратким акцентом имају изразито отворенију 
реализацију, чини се да сама разлика у квантитету нема толико значај-

2  Поређење са ранијим радовима дато је касније у раду.
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ну улогу у њиховој дистинктивности. Код осталих вокала, где разлика у 
квалитету дугог и кратког вокала није толико изразита, разлика у трајању 
представља веома битну информацију за перцепцију вокала, те је она 
знатно израженија.

6. Поређење с ранијим истраживањима

У истраживању које су 1963. године спровели П. Ивић и И. Лехисте 
анализирано је трајање вокала у речима које су смештене у реченични 
оквир. Највећи број анализираних примера изговарао је сам П. Ивић, а 
помоћни материјал обухватао је снимке још дванаест особа (7 жена и 5 
мушкараца) који су изговарали 59, односно 75 речи, такође у реченичном 
оквиру (Ивић и Лехисте 1963: 31-32). Ово истраживање од посебног је 
значаја за нас због тога што је већина испитаника живела или била рође-
на у Војводини.3

Поређењем са истраживањем Ивића и Лехисте (1963) уочавају се 
бројне сличности у погледу апсолутних вредности, као и у доминантно 
најдужем трајању свих вокала под дугосилазним акцентом. За разлику од 
овог истраживања, међутим, код свих наших испитаника запажа се да је 
краткоузлазни акценат краћи од краткосилазног, док је код Ивића и Лехи-
сте обрнуто. Они, наиме, бележе да је краткосилазни акценат најкраћи, 
иако наглашавају да је разлика у односу на краткоузлазни минимална 
(Ивић и Лехисте 1963: 39) али, као што је речено, то сигурно зависи и од 
броја слогова анализиране речи. Што се редоследа вокала према трајању 
тиче, он је веома сличан нашим резултатима. Разлика је у томе што према 
нашем истраживању вокал /а/ има најдуже трајање под дугим акцентима, 
док вокал /о/ доминира као најдужи под кратким акцентима. У истражи-
вању Ивића и Лехисте, вокал /о/ има најдуже трајање под свим акценти-
ма осим под дугосилазним.

Бакран (1996: 257-258) не наводи резултате конкретних истражи-
вања, већ просеке истраживања у различитим контекстима: вокала под 
дугим и кратким акцентом у везаном говору, неакцентованих и кратких 
наглашених вокала у изолованим двосложним речима. Он успоставља 
однос трајања који је константан у свим мереним условима, према ком 
фонема /а/ има најдуже трајање, за њом следе /е/ и /о/, а најкраће трајање 
имају /и/ и /у/. Ово се објашњава инхерентним и физиолошки условље-
ним артикулационим механизмима, а аутор закључује да разлике у инхе-
рентном трајању не утичу на перцепцију вокалске дужине.

3  О пореклу дванаест контролних испитаника и П. Ивића в. рад И. Бјелаковић и М. 
Марковић – Послеакценатска дужина у говору Новог Сада. 
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У новијем истраживању С. Совиљ-Никић (2007), базираном на ста-
тистичкој анализи лабелиране говорне базе сачињене за потребе говорне 
синтезе, резултати су донекле упоредиви с нашима. У погледу трајања 
запажа се да је и међу дугим и међу кратким реализацијама најдужи во-
кал /а/, док је најкраћи високи вокал /и/. Као и у нашем истраживању, 
и у овоме резултати показују да је најмања разлика у трајању између 
дугог и кратког /о/ (однос 1,19) и /е/ (однос 1,22). За разлику од овог ис-
траживања, међутим, односи између дугих и кратких вокала имају знат-
но другачије вредности у нашем истраживању, односно показују знатно 
већи распон: док се овај однос према нашим резултатима креће од 1,74 у 
односу дугог и кратког /у/ до 1,33 код дугог и кратког /о/, у овом истражи-
вању највећа је разлика између вокала /у/ под дугим и кратким акцентом 
(1,35), а најмања између дугог и кратког /о/ (1,19). Верујемо да су овак-
ве разлике у односима последица другачије истраживачке методологије. 
Док су у нашем истраживању испитиване само појединачне речи, у ис-
траживању С. Совиљ-Никић у анализу су ушли и вокали у знатно дужим 
синтаксичким целинама.

7. Закључак

Истраживање квантитета вокала знатно доприноси разумевању супра-
сегменталних карактеристика говора, а у овом случају показује веома 
значајне карактеристике говора Новог Сада. На основу изнетих резул-
тата може се закључити да постоји вишеструка спрега између квалитета 
вокала и његовог квантитета. С једне стране, отворенији вокали имају 
инхерентно својство дужег трајања, што је разлог најдужег трајања во-
кала /а/. С друге стране, уколико постоји изразита разлика у квалитету 
вокала под дугим и кратким акцентом, дистинкција у трајању постаје 
редундантна, те се знатно смањује разлика у трајању вокала /е/ и /о/ под 
дугим и кратким акцентом у говору Новог Сада.

Ово истраживање отворило је још нека значајна питања у вези са 
односом броја слогова и трајања. У будућим истраживањима квантите-
та свакако треба узети у обзир и број слогова и испитати утицај овог 
фактора на трајање вокала. Како су и П. Ивић и И. Лехисте приметили 
у својим истраживањима (1963), дужина вокала стоји у обрнутој сраз-
мери са бројем слогова те овај фактор треба узети у обзир у наредним 
истраживањима и повезати га са осталим факторима, попут звучног и 
безвучног окружења, што ће за резултат имати знатно прецизнији опис 
квантитативних карактеристика вокала како у говору Новог Сада тако и 
у стандардном српском језику.
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Додатак
Регистар анализираних речи 

/и/ /и/ /и/ /и/ 
лик Лика ликује оволика
лист листак листа листати
Лиз зализати клизиште зализује
мир Мира мирис Мирилов
крилни крило крила крилат
миг лига игра игра 

/е/ /е/ /е/ /е/
век река рекао рекла
брест брестови бресква бресквик
пет петак Петар петак

петица петица
леп лепити лепши лепиња

лети лети
задремати

/а/ /а/ /а/ /а/
рад Рада рад Радиша
сад садити сад садиста
шал сала сало шалваре

салаша
мрак Рака рак ракија
стан Стана стани станује

станара
глас гласити гласно гласати
град у граду град градски

провалити
заглавити

/о/ /о/ /о/ /о/
скроз Козић козлић коза
кос оса особа особен

соба тескоба
воз возао возим возио

возић
вод водао водник вода
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/о/ /о/ /о/ /о/
нос носоња носни носат
бос Боса Босна боса
брод продор брода бродски

моба бродић
грозд зарозати грозан грозница

/у/ /у/ /у/ /у/
лук лука лук луксуз

лукић
дуг дуга дуго
пуст пуста пустим пустити
пут пута путоказ путић

дугме
дуж дужан дужи

задужити

____________
ИНФОРМАТОРИ

иницијал пол година 
рођења

место школска спрема/
занимање

И1 В. Р. ж 1951. Нови Сад факултет
И2 И. А. ж 1962. Нови Сад факултет
И3 М. М. ж 1967 Српски Итебеј факултет
И4 Ј. А. ж 1974. Нови Сад факултет
И5 Н. К. ж 1977. Нови Сад факултет
И6 И. Ч. м 1974. Нови Сад факултет
И7 В. М. м 1976. Нови Сад факултет
И8 М. А. м 1976. Нови Сад факултет
И9 М. Б. м 1977. Врбас факултет
И10 С. С. м 1982. Нови Сад факултет
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Marković Maja, Bjelaković Isidora

The QuanTiTy oF sTressed vowels in The speech oF novi sad

Summary

The authors present the results of the measurements of the duration of stressed vowels 
produced by ten subjects from the city of Novi Sad. The values obtained are compared accord-
ing to the vocalic quality and the relations between long and short vowels. The results indicate 
that duration depends on the vocalic quality, i.e. the degree of articulatory aperture, while the 
relations between long and short vowels are not constant, but depend on the vowel type. The 
lowest ratio of long vs. short vowel was found in the vowels /e/ and /o/, which also exhibit the 
most striking differences in the quality in long and short syllables.



Дејан Средојевић
(Нови Сад)

екСПериМенТалнО-фОнеТСкО иСПиТивање краТкОузлазнОГ акценТа  
у нОвОСадСкОМ ГОвОру – ТОнСка кОМПОненТа

СаЖеТак: У овом раду презентовани су резултати анализе седамсто шезде-
сет и девет примера седамдесет и девет речи са краткоузлазним акцентом 
на прими, које су биле у иницијалном, медијалном и финалном реченич-
ном положају. Утврђене су опште карактеристике тонског кретања на ак-
центованом вокалу и однос између краја акцентованог вокала и почетка 
вокала у постакценатском слогу. Интервали силазности/узлазности унутар 
вокала и између вокала зависе од инхерентних својстава гласова над који-
ма се остварује тонска компонента, као и од броја слогова фонетске речи и 
њеног положаја у исказу. 

кључне речи: српски језик, фонетика, фонологија, акценат. 

1. Увод 

1.1. Краткоузлазни акценат је „најмлађа” прозодема штокавских говора. 
Од првих описа акценатског система до данас не престају расправе о 
фонетској природи краткоузлазног акцента. У скоро два века дугој исто-
рији бављења овим проблемом – како домаћих тако и страних лингвиста 
– није било јединства ни када је у питању одабир корпуса, избор говор-
ника, метод обраде података нити начин презентације добијених резул-
тата. Регионално порекло говорника, али и слушалаца, увек је истицано 
као важан елеменат за реализацију, односно перцепцију акцената. Ипак, 
фонетско-фонолошке, пре свега прозодијске особине војвођанских гово-
ра, још од формирања српског књижевног језика (Вук–Даничићеве акце-
натске норме) никад нису сматране довољно ’добрим’, пожељним, да би 
послужиле као основа ортоепске норме. С друге стране, дијалектолошка 
испитивања нису обраћала довољну пажњу на фонетски опис реализа-
ције новоштокавских акцената и реченичне интонације, а ни испитивања 
урбане дијалектологије до сада нису изучавала говоре већих градских 
средина на подручју војвођанског поддијалекта. Због свега тога данас 
смо у ситуацији да војвођански говори (као и говор Новог Сада) који се 
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комбинацијом прозодијских особина издвајају из мноштва штокавских 
говора и увек су лако препознатљиви говорницима српског језика, без 
обзира на то да ли имају или немају лингвистичко образовање, а који се 
налазе на територији дијалекта који је послужио као основа за форми-
рање књижевног језика, који, дакле, леже у основи књижевног језика – 
немају прецизан опис фонетске природе четири новоштокавска акцента. 
Циљ овог рада јесте опис фонетске природе (тачније, тонске компоненте) 
краткоузлазног акцента у новосадском говору.

2. Материјал и методе

2.1. У раду ће бити презентовани резултати анализе материјала снимље-
ног за израду ауторове докторске дисертације Експериментално-фо-
нетско испитивање прозодијских карактеристика новосадског говора 
(ментор проф. др Љиљана Суботић). Снимање је извршено у Фонетском 
студију Филозофског факултета у Новом Саду, уз стручну помоћ снима-
теља Јарослава Ковача и Александра Марковића. Време реверберације 
у студију износи 0.3 секунде, што омогућава верност сниманог говора. 
Снимано је у неколико етапа од новембра 2008. год. до марта 2009. год. 
Материјал је дигитално снимљен, са фреквенцијом семпловања од 44.1 
kHz и резолуцијом од 16 bitа, приликом снимања коришћен је софтвер 
Sound Forge 8.0. Коришћен је микрофон Neumann U-67. За аудиограме 
коришћен је софтвер Audiopingvin. Снимљени материјал обрађен је уз 
помоћ софтвера  PRAAT верзија 4.6.06 (Paul Boersma and David Weenink, 
2007). Анализирани су спектрограми направљени уз помоћ широког 
филтра (300 Hz), а у посебним ситуацијама коришћен је уски филтар, 
опсега 45 Hz. Мерене су вредности F0 на почетку и крају вокала, као и 
максимaлна, односно минимална F0 посматраног вокала. С обзиром на 
то да тачност анализе спектрограма највише зависи од прецизности сег-
ментације говорног низа, коришћена су упутства из релевантне литера-
туре.1 Интензитетски опсег подешен је за сваког говорника, а вршене су 
и одређене накнадне корекције у складу са специфичним потребама.  

Иако је снимљен и анализиран велик корпус речи са краткоузлазним 
акцентом, овде ће бити презентовани резултати анализе седамсто шезде-
сет и девет примера седамдесет и девет речи са краткоузлазним акцентом 
на прими, које су биле у иницијалном, медијалном и финалном реченич-
ном положају. Списак анализираних речи: 

1  Duration of Syllable Nuclei in English (Gordon E. Peterson, Ilse Lehiste), A Course in 
Phonetics (Peter Ladefoged), Acoustic and Auditory Phonetics (Keith Johnson), Звучна слика 
хрватскога говора (Јурај Бакран). 
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1) краткоузлазни акценат на прими + кратка ултима: мангуп, бо-
гат, жезло, пекмез, хашиш, чочек, лорбер, бибер, сусам, лонац, гадљив, 
фишек; 

2) краткоузлазни акценат на прими + дуга ултима: Румун, багаж, 
гоблен, пакет, суфлер, ментол, капут, фосил, мантил, тикет; 

3) краткоузлазни акценат на прими + кратка пенултима + кратка 
ултима: Љиљана, бабура, шахиста, молила, купусом, сестрица, тацнама, 
Милану, гадура, купусом; 

4) краткоузлазни акценат на прими + дуга пенултима + кратка 
ултима: брбљивцу, покварен, састанка, љуљашку, зажарен; 

5) краткоузлазни акценат на прими + кратка пенултима + дуга 
ултима: намећеш, богатим, зазирем, покосим, наложим, поклопим, са-
ставим, попустиш; 

6) краткоузлазни акценат на прими + дуга пенултима + дуга улти-
ма: намесим, будилник, попишем, сасецам, промениш, добациш, зази-
даш, покусаш, састружеш, покажем.

 Наведене речи су биле изговорене у оквиру релативно кратких ре-
ченица. У раду су презентовани резултати већине говорника који су уче-
ствовали у целокупном истраживању. Ипак, бројне вредности се односе 
само на резултате добијене анализом речи које су изговориле испитани-
це. Због велике разлике у висини мушког и женског гласа, резултати до-
бијени анализом изговора мушких испитаника нису укључени у мерење 
средње вредности специфичног тонског кретања, али су спектрограми 
и подаци добијени анализом изговора мушких испитаника служили као 
потврда тонских кретања запажених код испитаница. 
2.2. Подаци о говорницима

И1 (И. С.) – студенткиња IV године Журналистике на Филозофском 
факултету у Новом Саду. Рођена 1985. год. у Новом Саду, где је све време 
и живела. У упитнику навела да је музикална, похађала музичку школу 
(клавир), а сопствени говор означила оценом 3.2 Мајка је рођена у Новом 
Саду, где и живи. Отац је рођен у селу Параге, преселио се у Нови Сад, 
где је све време живео; има високо образовање. 

И2 (Д. С.) – студенткиња I године Српског језика и књижевности на  
Филозофском факултету у Новом Саду. Рођена 1988. год. у Новом Саду, 
није мењала место становања. У упитнику означила да је музикална, за-

2  Говорницима је понуђено да у упитнику оцене сопствени говор, заокруживањем 
броја поред тврдње са којом се највише слажу: 1) Мој говор је веома лош, са препозна-
тљивом дијалекатском бојом; немам стандардни изговор свих гласова српског језика; 2) 
Мој говор је веома лош, са препознатљивом дијалекатском бојом; 3) Мој говор је ’корек-
тан’; кад се трудим, он не садржи никакве дијалекатске примесе; 4) Мој говор предста-
вља узор стандардног српског језика и не садржи никакве дијалекатске примесе.
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вршила нижу и средњу музичку школу (клавир и хармоника), а сопстве-
ни говор означила оценом 3. Мајка рођена у Новом Саду, где је све време 
и живела. Отац рођен у Новом Саду, није мењао место становања. 

И3 (Д. Б.) – студенткиња IV године Журналистике на Филозофском 
факултету у Новом Саду. Рођена 1985. год. у Новом Саду, није мењала 
место становања. У упитнику је навела да је музикална, похађала је ба-
летску школу, а сопствени говор означила оценом 3. Мајка рођена у Кра-
гујевцу, али одмах по рођењу дошла у Нови Сад, где је све време живела; 
има високо образовање. Отац рођен у Земуну, по рођењу дошао у Нови 
Сад где је све време и живео; има високо образовање. И3 је навела да са 
мајкама својих родитеља проводи доста времена, једна бака је из јужне 
Србије, друга је Мађарица из Новог Сада. 

И4 (Т. Б.) – студенткиња I године Журналистике на Филозофском фа-
култету у Новом Саду. Рођена 1988. год. у Новом Саду, није мењала место 
становања. У упитнику навела да је музикална, похађала музичку школу 
(клавир), а сопствени говор означила оценом 3. Мајка рођена у Новом Саду, 
где је све време и живела; има средње образовање. Отац рођен у Новом Саду, 
није мењао место становања; има високо образовање. 

И5 (М. Ч.) – студенткиња II године Енглеског језика и књижевности на 
Филозофском факултету у Новом Саду. Рођена 1987. год. у Новом Саду, где 
је све време и живела. У  упитнику навела да је музикална, а сопствени говор 
означила оценом 4. Мајка рођена у Новом Саду, није мењала место стано-
вања; има високо образовање. Отац рођен у Крагујев цу, али убрзо дошао у 
Нови Сад, није више мењао место становања; има високо образовање. 

И6 (Г. К.) – професор енглеског језика. Рођена 1979. год. у Новом 
Саду, није мењала место становања. У упитнику навела да је музикална, 
а сопствени говор означила оценом 3. Мајка рођена у Новом Саду, где 
је све време и живела, има високо образовање. Отац рођен у Мостару, 
за време студија преселио се у Нови Сад, више није мењао место стано-
вања; има високо образовање. 

И7 (Ј. Ф.) – дипломирани психолог. Рођена 1979. год. у Новом Саду, 
није мењала место становања. У упитнику навела да је музикална, а соп-
ствени говор означила оценом 3. Мајка рођена у Новом Саду, није мења-
ла место становања, има високо образовање. Отац рођен у Новом Саду, 
где је све време живео; има високо образовање.

И8 (Љ. П.) – студенткиња IV године Журналистике на Филозофском 
факултету у Новом Саду. Рођена 1985. год. у Новом Саду, није мењала 
место становања. У упитнику означила да је музикална, а сопствени го-
вор означила оценом 3. Мајка рођена у Каћу, од своје осамнаесте године 
живи у Новом Саду; има високо образовање. Отац рођен у Жабљу, једно 
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време живео у Сремским Карловцима, од своје осамнаесте године живи 
у Новом Саду; има високо образовање. 

И9 (П. С.) – студент IV године Журналистике на Филозофском фа-
култету у Новом Саду. Рођен 1985. год. у Новом Саду, није мењао место 
становања. У упитнику навео да је музикалан, а сопствени говор означио 
оценом 3. Мајка рођена у Сиригу, са седам година преселила се у Нови 
Сад; има високо образовање. Отац рођен у Новом Саду, где је све време 
и живео; има средње образовање.

И10 (Н. М.) – студент IV године Журналистике на Филозофском фа-
култету у Новом Саду.  Рођен 1984. год. у Новом Саду, није мењао место 
становања. У упитнику навео да је музикалан, а сопствени говор означио 
оценом 2. Мајка рођена у Врбасу, живела у Сомбору, за време студија 
преселила се у Нови Сад; има високо образовање. Отац рођен у Ријеци у 
Хрватској, студирао у Новом Саду; има високо образовање. 

И11 (Ј. Ж.) – студент II године Глуме на Академији уметности у Но-
вом Саду. Рођен 1986. год. у Новом Саду, није мењао место становања. 
У упитнику навео да је музикалан, похађао музичку школу (виолина), 
а сопствени говор означио оценом 2. Мајка рођена у Новом Саду; није 
мењала место становања, има високо образовање. Отац рођен у Новом 
Саду, није мењао место становања; има високо образовање. 

3. Резултати

3.1. Краткоузлазни акценат у медијалној реченичној позицији
3.1.1. Двосложне речи
Двосложне речи са краткоузлазним акцентом у више од 85% случајева 
карактерише опште узлазно тонско кретање, изражено кроз однос по-
четне тонске висине3 вокала на прими и крајње тонске висине вокала 
на ултими, средња вредност разлике наведених тонских висина износи 
-29.38 Hz. Када двосложну реч са краткоузлазним акцентом карактерише 

3  Једна од основних карактеристика звука јесте тонска висина. Перцепција висине гласа 
у корелацији је са висином основног тона који се производи вибрацијом гласница (корела-
ција није линеарна). Основна фреквенција тона (fundamental frequency – F0) представља 
број циклуса вибрација у јединици времена (једној секунди) и изражава се у херцима (Hz). 
У даљем раду, више из стилских разлога, биће коришћени изрази тонска висина, почетна/
крајња тонска висина, међутим,  сви ови појмови односе се искључиво на F0. 

При израчунавању разлике тонске висине умањеник је увек тонска висина ближа почетку 
речи, док је умањилац – тонска висина ближа крају речи. Уколико вокал, међувокалски 
однос, карактерише узлазно тонско кретање, умањилац има већу вредност од умањеника 
и добијена разлика тонских висина има негативну вредност; силазно тонско кретање, 
тонски пад, карактерише позитивна разлика тонских висина, односно, умањеник је већи 
од умањиоца. 
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опште силазно тонско кретање, средња вредност разлике наведених тон-
ских висина износи 15 Hz.  

Акцентовани вокал у скоро свим примерима карактерише дослед-
но силазно тонско кретање. Код свега неколико примера налазимо узла-
зно-силазно тонско кретање, при чему је интервал4 силазности већи од 
интервала узлазности. Уколико је акцентовани вокал у окружењу звуч-
них гласова, налазимо нижу почетну тонску висину вокала (средње вред-
ности кретале су се у распону од 203 Hz до 207 Hz) и мањи интервал 
силазности на акцентованом вокалу (средње вредности разлике почетне 
и крајње тонске висине крећу се у распону од 15 Hz (звучни фрикативи) 
до 21 Hz (сонантско окружење)) – уколико је акцентовани вокал у окру-
жењу безвучних гласова, налазимо вишу почетну тонску висину вокала 
(средње вредности кретале су се у распону од 212 Hz до 238 Hz) и већи 
интервал силазности (средње вредности разлике почетне и крајње тонске 
висине на акцентованом вокалу кретале су се у распону од 27.9 Hz (без-
вучни фрикативи) до 46.9 Hz (безвучне африкате)). 

У свим анализираним примерима, почетна тонска висина вокала 
на ултими има већу вредност од крајње тонске висине вокала на прими. 
Када је акцентовани вокал окружен звучним гласовима, налазимо мањи 
интервал узлазности између краја акцентованог вокала и почетка вокала 
у постакценатском слогу (средња вредност разлике крајње тонске висине 
вокала на прими  и почетне тонске висине вокала на ултими износи -36.71 
Hz) – уколико је акцентовани вокал у безвучном сугласничком окружењу, 
налазимо изразиту разлику између краја акцентованог вокала и почетка 
вокала у постакценатском слогу (средња вредност разлике крајње тонске 
висине вокала на прими и почетне тонске висине вокала на ултими изно-
си -55.18 Hz)

Код 52% примера уочавамо да вокал у финалном слогу има узлазно 
тонско кретање (средња вредност разлике почетне и крајње тонске ви-
сине вокала на ултими износи -14.17 Hz); код 48% анализираних речи 
на вокалу у финалном слогу налазимо силазно тонско кретање (средња 
вредност разлике наведених тонских висина износи 10.48 Hz). 

Максимална тонска висина вокала на ултими скоро увек има већу вред-
ност у односу на максималну тонску висину вокала на прими. Независно од 
тога да ли се акцентовани вокал налази у окружењу звучних или безвучних 
гласова, средња вредност разлике максималне висине тона вокала на прими 
и максималне висине тона вокала на ултими износи -33 Hz. 

4  Термин интервал употребљавам у значењу које он има у математици: „скуп свих 
тачака између двеју датих тачака на правој, као и скуп свих реалних бројева између два 
дата броја a и b” (Станисавац 1992: 219).
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3.1.2. Тросложне речи са краткоузлазним акцентом на прими
Тросложне речи са краткоузлазним акцентом на прими у 27% случајева 
имају опште узлазно тонско кретање, изражено кроз однос почетне тонске 
висине вокала на прими и крајње тонске висине вокала на ултими, при 
чему средња вредност разлике наведених тонских висина износи -10.56 
Hz. Много чешће тросложне речи са краткоузлазним акцентом на прими 
карактерише опште силазно тонско кретање, при чему средња вредност 
разлике наведених тонских висина износи 21.83 Hz. Уочљиво је да је опште 
узлазно тонско кретање чешће у групи речи код којих је акцентовани вокал 
у окружењу звучних гласова, нарочито код примера који су имали нижу 
вредност почетне тонске висине на акцентованом вокалу – опште силазно 
тонско кретање чешће је у групи речи код којих је акцентовани вокал у 
окружењу безвучних гласова, што је већа почетна тонска висина акценто-
ваног вокала – већи је силазни интервал читаве речи .  

У свим анализираним примерима на акцентованом вокалу налазимо 
силазно тонско кретање. Када је акцентовани вокал у окружењу звучних 
гласова, налазимо: нижу почетну тонску висину вокала (средње вредно-
сти кретале су се у распону од 192 Hz до 203 Hz), мањи интервал си-
лазности (средње вредности разлике почетне и крајње тонске висине на 
акцентованом вокалу крећу се у распону од 8.8 Hz (сонантско окружење) 
до 21 Hz (звучни плозиви)), док само кретање чешће има узлазно-силазну 
линију, при чему је, наравно, доминантнији интервал силазности. Када је 
акцентовани вокал у окружењу безвучних гласова, налазимо: већу почет-
ну тонску висину вокала (средње вредности кретале су се у распону од 
210 Hz до 241 Hz), већи интервал силазности (средње вредности разлике 
почетне и крајње тонске висине акцентованог вокала крећу се у распону 
од 24 Hz (безвучни плозиви) до 53 Hz (безвучне африкате)), док на акцен-
тованом вокалу најчешће налазимо доследно силазно тонско кретање. 

У свим анализираним примерима, почетна тонска висина вокала у 
медијалном слогу има већу вредност од крајње тонске висине вокала у 
иницијалном слогу. Када је акцентовани вокал у звучном сугласничком 
окружењу, налазимо мању тонску разлику између краја вокала на прими 
и почетка вокала у медијалном слогу (средња вредност разлике крајње 
тонске висине вокала у иницијалном слогу и почетне тонске висине во-
кала у медијалном слогу износи -20.98 Hz). Када је акцентовани вокал 
у окружењу безвучних гласова, налазимо већу тонску разлику између 
краја вокала у иницијалном слогу и почетка вокала у медијалном слогу 
(средња вредност разлике крајње тонске висине вокала у иницијалном 
слогу и почетне тонске висине вокала у медијалном слогу износи -55.18 
Hz). 
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Када је акцентовани вокал у окружењу звучних гласова, вокал у ме-
дијалном слогу у 85% случајева има узлазно тонско кретање, при чему 
средња вредност разлике почетне и крајње тонске висине на вокалу у ме-
дијалном слогу износи -13.57 Hz; код 15% анализираних примера нала-
зимо силазно тонско кретање, при чему разлика почетне и крајње тонске 
висине на вокалу у медијалном слогу износи 9.98 Hz. Када је акцентова-
ни вокал у безвучном сугласничком окружењу, узлазно тонско кретање на 
вокалу у медијалном слогу налазимо код 46% примера, при чему разлика 
почетне и крајње тонске висине на вокалу у медијалном слогу износи 
-9.48 Hz, силазно тонско кретање налазимо код 54% примера, при чему 
средња вредност разлике наведених тонских висина износи 13.16 Hz.

Почетна тонска висина вокала на ултими може да има већу или мању 
вредност од крајње тонске висине вокала у медијалном слогу. Када је 
акцентовани вокал у звучном сугласничком окружењу, подједнако често 
налазимо да је почетна тонска висина вокала на ултими доминантнија од 
крајње тонске висине вокала у медијалном слогу (просечно за 6.49 Hz), 
односно мања од крајње висине вокала у медијалном слогу (просечно за 
9.71 Hz). Када је акцентовани вокал у окружењу безвучних гласова, код 
28% примера налазимо да је почетна тонска висина вокала на ултими 
већа од крајње тонске висине вокала у медијалном слогу (средња вред-
ност разлике наведених тонских висина износи -8.19 Hz), односно, код 
72% примера почетна тонска висина вокала на ултими има мању вред-
ност од крајње тонске висине вокала у медијалном слогу (средња вред-
ност разлике наведених тонских висина износи 14.88 Hz).    

У свим анализираним примерима тросложних речи вокал на ултими 
карактерише силазно тонско кретање. Уколико је акцентовани вокал у 
окружењу звучних гласова, средња вредност разлике почетне и крајње 
тонске висине на вокалу у финалном слогу износи 18.54 Hz, када је ак-
центовани вокал у окружењу безвучних гласова, средња вредност разли-
ке наведених тонских висина износи 32.86 Hz. 

Уколико је акцентовани вокал у окружењу звучних гласова, макси-
мална тонска висина вокала на прими у 90% случајева има мању вред-
ност од максималне тонске висине вокала у медијалном слогу, средња 
вредност разлике наведених тонских висина износи -21.97 Hz. Код 80% 
анализираних примера, максимална тонска висина вокала на прими има 
мању вредност од максималне тонске висине вокала на ултими (средња 
вредност разлике наведених тонских висина износи -19.73 Hz), док код 
20% анализираних примера ова разлика износи 13.81 Hz. Максимална 
тонска висина вокала у медијалном слогу код 60% примера има већу вред-
ност од максималне тонске висине вокала на ултими, при чему средња 
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вредност разлике наведених тонских висина износи 13.89 Hz; код 40% 
анализираних примера налазимо да је доминантнија максимална тонска 
висина вокала у финалном слогу у односу на максималну тонску висину 
вокала у медијалном слогу, средња вредност разлике наведених тонских 
висина износи -5.31 Hz. 

Када је акцентовани вокал у окружењу безвучних гласова, код више 
од 90% анализираних примера налазимо да је максимална висина тона 
вокала на прими инфериорнија у односу на максималну висину тона во-
кала у медијалном слогу, средња вредност разлике наведених тонских 
висина износи -37.37 Hz. Код 67% анализираних примера, максимална 
висина тона вокала на прими има мању вредност у односу на максимал-
ну висину тона вокала на ултими, средња вредност разлике наведених 
тонских висина износи -21.16 Hz; обрнуту ситуацију, доминантност мак-
сималне висине тона вокала на прими у односу на ултиму, налазимо код 
33% примера, при чему средња вредност разлике наведених тонских ви-
сина износи 13.5 Hz. Максимална висина тона вокала у медијалном сло-
гу код 90% анализираних примера има већу вредност у односу на мак-
сималну висину тона вокала у финалном слогу, средња вредност разлике 
наведених тонских висина износи 22.92 Hz. 

 ž                     e                       z              l          o
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Опис изговора речи же3зло (Краљево жезло нисмо нашли) (И5): 
Почетна тонска висина акцентованог вокала износи 202.89 Hz. Вокал у 
иницијалном слогу има опште силазно тонско кретање, које се састоји 
од мале узлазности и, затим, изразитијег тонског пада, разлика почетне 
и крајње тонске висине износи 14.19 Hz. Разлика крајње тонске висине 
вокала у иницијалном слогу и почетне тонске висине вокала у финал-
ном слогу износи -36.64 Hz. Вокал у финалном слогу има силазно тонско 
кретање, интервал силазности износи 5.48 Hz. Реч карактерише опште 
узлазно тонско кретање, разлика почетне тонске висине вокала на прими 
и крајње тонске висине вокала на ултими износи -16.97 Hz.

Опис изговора речи су3сам (Он увек сусам пакује у фишек ) (И1): По-
четна тонска висина акцентованог вокала износи 273.21 Hz. Вокал у ини-
цијалном слогу има силазно тонско кретање са тонским падом од 63.79 
Hz. Разлика крајње тонске висине вокала у иницијалном слогу и почет-
не тонске висине вокала у медијалном слогу износи -57.88 Hz. Вокал у 
финалном слогу има силазно тонско кретање, разлика почетне и крајње 
тонске висине износи 9.95 Hz. Реч карактерише опште силазно тонско 
кретање, разлика почетне тонске висине вокала на прими и крајње тон-
ске висине вокала на ултими износи 15.86 Hz.   

   s                  u                  s               a        m
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Опис изговора речи чо3чек (Такав чочек нисам видео) (И11): Почетна 
тонска висина акцентованог вокала износи 159.94 Hz. Вокал у иницијал-
ном слогу карактерише силазно тонско кретање са тонским падом од 9.25 
Hz. Разлика крајње тонске висине акцентованог вокала и почетне тонске 
висине вокала у финалном слогу износи -26.54 Hz. Вокал у финалном 
слогу карактерише силазно тонско кретање, интервал силазности износи 
29.27 Hz. Реч карактерише опште силазно тонско кретање, разлика по-
четне тонске висине вокала на прими и крајње тонске висине вокала на 
ултими износи 11.98 Hz. 

  č             o                  č           e               k
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Опис изговора речи за3жа %рен (Он је зажарен у лицу) (И7): Почетна 
тонска висина акцентованог вокала износи 180.07 Hz. Разлика почетне и 
крајње тонске висине на акцентованом вокалу износи 5.94 Hz. Разлика 
крајње тонске висине вокала у иницијалном слогу и почетне тонске ви-
сине вокала у медијалном слогу износи -24.74 Hz. Вокал у медијалном 
слогу карактерише узлазно тонско кретање, разлика почетне и крајње 
тонске висине износи -7.62 Hz. Почетак вокала у финалном слогу тонски 
је доминантнији од краја вокала у медијалном слогу, разлика крајње тон-
ске висине вокала у медијалном слогу и почетне тонске висине вокала у 
финалном слогу износи -7.61 Hz. Вокал на ултими има силазно тонско 
кретање са тонским падом од 10.43 Hz. Реч карактерише опште узла-
зно тонско кретање, разлика почетне тонске висине вокала на прими и 
крајње тонске висине вокала на ултими износи -23.6 Hz.    

Опис изговора речи та3цнама (На оним тацнама стоје чаше) (И8): 
Почетна тонска висина акцентованог вокала износи 226.47 Hz. Вокал у 
иницијалном слогу има силазно тонско кретање, интервал силазности 
износи 60.85 Hz. Разлика крајње тонске висине вокала у иницијалном 
слогу и почетне тонске висине вокала у медијалном слогу износи -54.87 
Hz. Вокал у медијалном слогу карактерише узлазно тонско кретање, ра-
злика почетне и крајње тонске висине износи -15.56 Hz. Почетак вокала 
у финалном слогу тонски је инфериорнији од краја вокала у медијалном 
слогу, тонски пад износи 16.16 Hz. Вокал у финалном слогу карактерише 
силазно тонско кретање са интервалом силазности од 30.16 Hz. Реч има 
опште силазно тонско кретање, разлика почетне тонске висине вокала на 
прими и крајње тонске висине вокала на ултими износи 36.74 Hz.    

t         a                c           n     a        m      a
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3.2. Краткоузлазни акценат у иницијалној реченичној позицији

3.2.1. Двосложне речи
Све анализиране примере двосложних речи карактерише опште узлазно 
тонско кретање, изражено кроз однос почетне тонске висине вокала на 
прими и крајње тонске висине вокала на ултими. Уколико је акцентовани 
вокал у звучном сугласничком окружењу, средње вредности разлике на-
ведених тонских висина стоје у распону од -47.44 Hz (звучни фрикативи) 
до -71.95 Hz (сонантско окружење) – када је акцентовани вокал у безвуч-
ном сугласничком окружењу, средње вредности разлике наведених тон-
ских висина стоје у распону од -33.66 Hz (безвучни плозиви) до -57 Hz 
(безвучни фрикативи).

Уколико је акцентовани вокал у звучном сугласничком окружењу, 
средње вредности почетних тонских висина акцентованих вокала стоје у 
распону од 197 Hz до 207.69 Hz. Вокале у иницијалном слогу може да ка-
рактерише силазно или узлазно тонско кретање, а средње вредности ра-
злике почетне и крајње тонске висине на акцентованом вокалу износе -10 
Hz, односно, 10 Hz. Ако је акцентовани вокал у безвучном сугласничком 
окружењу, средње вредности почетних тонских висина акцентованог во-
кала стоје у распону од 211.37 Hz до 227.32 Hz, акцентовани вокал увек 
карактерише силазно тонско кретање (најчешће је то доследно силазно 
тонско кретање), а средња вредност тонског пада износи 27.35 Hz.

Почетак вокала у финалном слогу увек је тонски доминантнији од 
краја вокала у иницијалном слогу. Када је акцентовани вокал у звучном 
сугласничком окружењу, средња вредност разлике крајње тонске висине 
вокала на прими и почетне тонске висине вокала на ултими износи -40.56 
Hz – уколико је акцентовани вокал у безвучном сугласничком окружењу, 
средња вредност разлике наведених тонских висина износи -64.58 Hz. 

Вокал у финалном слогу двосложне речи може да има узлазно или 
силазно тонско кретање. Уколико је акцентовани вокал у звучном сугла-
сничком окружењу, вокал у финалном слогу скоро увек има узлазно тон-
ско кретање, средња вредност разлике почетне и крајње тонске висине 
на овом вокалу износи -33.16 Hz. Када је акцентовани вокал у безвучном 
сугласничком окружењу, вокал у финалном слогу чешће има узлазно тон-
ско кретање (средња вредност разлике почетне и крајње тонске висине 
вокала износи -21.76 Hz), када вокал има силазно тонско кретање, тонски 
пад износи 10.42 Hz.

Максимална тонска висина вокала на прими увек има мању вредност 
од максималне тонске висине вокала на ултими. Уколико је акцентовани 
вокал у звучном сугласничком окружењу, средња вредност разлике на-
ведених тонских висина износи -67.71 Hz – када је акцентовани вокал у 
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безвучном сугласничком окружењу, средња вредност разлике наведених 
тонских висина износи -55.71 Hz.

3.2.2. Тросложне речи са краткоузлазним акцентом на прими
Тросложна реч са краткоузлазним акцентом на прими може да има опште 
узлазно или опште силазно тонско кретање. Уколико је акцентовани во-
кал у звучном сугласничком окружењу, реч најчешће карактерише опште 
узлазно тонско кретање (средња вредност разлике почетне тонске висине 
вокала на прими и крајње тонске висине вокала на ултими износи -31.83 
Hz) или силазно тонско кретање (средња вредност разлике наведених 
тонских висина износи 14.68 Hz). Када је акцентовани вокал у окружењу 
безвучних сугласника, реч може да има узлазно тонско кретање (средња 
вредност разлике почетне тонске висине вокала на прими и крајње тон-
ске висине вокала на ултими износи -18.35 Hz) или, чешће, силазно тон-
ско кретање (средња вредност разлике наведених тонских висина износи 
19.78 Hz).

Уколико је акцентовани вокал тросложне речи у звучном сугласнич-
ком окружењу, налазимо: нижу почетну тонску висину (средње вредно-
сти почетних тонских висина акцентованог вокала стоје у распону од 195 
Hz до 210 Hz), узлазно тонско кретање (средња вредност разлике почетне 
и крајње тонске висине на акцентованом вокалу износи -11.58 Hz) или, 
чешће, силазно тонско кретање (средња вредност разлике наведених тон-
ских висина износи 13.39 Hz).  Када је акцентовани вокал у безвучном 
сугласничком окружењу, налазимо: већу вредност почетне тонске висине 
(средње вредности почетних тонских висина акцентованог вокала стоје 
у распону од 214 Hz до 223 Hz), искључиво силазно тонско кретање на 
акцентованом вокалу (најчешће се ради о доследно силазном тонском 
кретању), при чему средња вредност разлике почетне и крајње тонске 
висине на акцентованом вокалу износи 25.9 Hz.

Почетак вокала у медијалном слогу тросложне речи увек је тонски 
супериорнији од краја акцентованог вокала. Уколико је вокал на прими 
у звучном сугласничком окружењу, средња вредност разлике крајње тон-
ске висине вокала у иницијалном слогу и почетне тонске висине вока-
ла у медијалном слогу износи -34.28 Hz – када је акцентовани вокал у 
безвучном сугласничком окружењу, средња вредност разлике наведених 
тонских висина износи -71.49 Hz.

Код тросложних речи, вокал у медијалном слогу може да има узлазно 
или силазно тонско кретање. Уколико је акцентовани вокал у звучном су-
гласничком окружењу, вокал  у медијалном слогу увек има узлазно тонско 
кретање (средња вредност разлике почетне и крајње тонске висине овог 
вокала износи -41.34 Hz) – када је акцентовани вокал у безвучном сугла-
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сничком окружењу, вокал у медијалном слогу често има узлазно тонско 
кретање (средња вредност разлике почетне и крајње тонске висине на 
овом вокалу износи -17.31 Hz) или, нешто ређе, силазно тонско кретање 
(средња вредност разлике наведених тонских висина износи 11.7 Hz). 

Почетак вокала у финалном слогу тросложне речи може да буде тон-
ски супериорнији или инфериорнији од краја вокала у медијалном слогу, 
независно од сугласничког окружења акцентованог вокала. Тонску до-
минантност почетка вокала у финалном слогу у односу на крај вокала 
у медијалном слогу налазимо код 23% анализираних примера, средња 
вредност разлике крајње тонске висине вокала у медијалном слогу и по-
четне тонске висине вокала у финалном слогу износи -8.64 Hz. Код 77% 
примера постоји тонски пад између краја вокала у медијалном слогу и 
почетка вокала у финалном слогу, средња вредност силазног интервала 
износи 25.32 Hz.

У свим анализираним примерима тросложних речи вокал на ултими 
увек има силазно тонско кретање. Средња вредност разлике почетне и 
крајње тонске висине на вокалу у финалном слогу износи 37 Hz, без об-
зира на сугласничко окружење акцентованог вокала.  

У групи тросложних речи, максимална тонска висина вокала у ини-
цијалном слогу увек има мању вредност од максималне тонске висине 
вокала у медијалном слогу (средња вредност разлике наведених тонских 
висина износи -68 Hz (акцентовани вокал у звучном сугласничком окру-
жењу), односно, -60 Hz (акцентовани вокал у безвучном сугласничком 
окружењу)). Тонска висина вокала на прими готово увек има мању вред-
ност од максималне тонске висине вокала на ултими, средња вредност 
разлике наведених тонских висина износи -51.57 Hz (акцентовани вокал 
у звучном сугласничком окружењу), односно, -36.74 Hz (акцентовани во-
кал у безвучном сугласничком окружењу). Уколико је акцентовани вокал 
у звучном сугласничком окружењу, максимална тонска висина вокала у 
медијалном слогу може да буде мања од максималне тонске висине во-
кала у финалном слогу (средња вредност разлике наведених тонских ви-
сина износи -6.77 Hz), ипак, најчешће наилазимо на обрнуту ситуацију 
(средња вредност разлике наведених тонских висина износи 26.61 Hz) 
– када је акцентовани вокал у безвучном сугласничком окружењу, макси-
мална тонска висина вокала у медијалном слогу увек има већу вредност 
од максималне тонске висине вокала у финалном слогу (средња вредност 
наведених тонских висина износи 34.77 Hz).
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Опис изговора речи бо3гат (Богат је онај ко има здравље) (И7): По-
четна тонска висина акцентованог вокала износи 188.82 Hz. Вокал у ини-
цијалном слогу има силазно тонско кретање са тонским падом од 8.16 
Hz. Разлика крајње тонске висине вокала у иницијалном слогу и почетне 
тонске висине вокала у финалном слогу износи -43.02 Hz. Вокал у фи-
налном слогу карактерише узлазно тонско кретање, разлика почетне и 
крајње тонске висине износи -32.07 Hz. Реч има опште узлазно тонско 
кретање, разлика почетне тонске висине вокала на прими и крајње тон-
ске висине вокала на ултими износи -66.93 Hz. 
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Опис изговора речи ха3шиш (Хашиш спада у опојне дроге) (И8): По-
четна тонска висина акцентованог вокала износи 223.65 Hz. Вокал у ини-
цијалном слогу има силазно тонско кретање, интервал силазности изно-
си 42.05 Hz. Разлика крајње тонске висине вокала у иницијалном слогу и 
почетне тонске висине вокала у финалном слогу износи -60.99 Hz. Вокал 
у финалном слогу карактерише узлазно тонско кретање, разлика почетне 
и крајње тонске висине износи  -4.94 Hz. Реч има опште узлазно тонско 
кретање, разлика почетне тонске висине вокала на прими и крајње тон-
ске висине вокала на ултими износи -23.88 Hz.    

Опис изговора речи па3ке%т (Пакет није баш велик) (И9): Почетна тон-
ска висина акцентованог вокала износи 153.63 Hz. Вокал у иницијалном 
слогу има силазно тонско кретање са тонским падом од 5.42 Hz. Разлика 
крајње тонске висине вокала у иницијалном слогу и почетне тонске ви-
сине вокала у финалном слогу износи -44.18 Hz. Вокал у финалном слогу 
има силазно тонско кретање, интервал силазности износи 10.75 Hz. Реч 
карактерише опште узлазно тонско кретање, разлика почетне тонске ви-
сине вокала на прими и крајње тонске висине вокала на ултими износи 
-28.01 Hz.   
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Опис изговора речи на3меће%ш (Намећеш свима своје мишљење) (И3): 
Почетна тонска висина акцентованог вокала износи 208.31 Hz. Разли-
ка почетне и крајње тонске висине на акцентованом вокалу износи 6.75 
Hz. Разлика крајње тонске висине вокала у иницијалном слогу и почетне 
тонске висине вокала у медијалном слогу износи -30.23 Hz. Вокал у ме-
дијалном слогу карактерише узлазно тонско кретање, разлика почетне 
и крајње тонске висине износи -22.22 Hz. Почетак вокала у финалном 
слогу тонски је инфериорнији од краја вокала у медијалном слогу, тон-
ски пад износи 36.27 Hz. Вокал у финалном слогу карактерише силазно 
тонско кретање са интервалом од 33.62 Hz. Реч има опште силазно тон-
ско кретање, разлика почетне тонске висине вокала на прими и крајње 
тонске висине вокала на ултими износи 24.19 Hz.   

3.3. Краткоузлазни акценат у финалној реченичној позицији
3.3.1. Двосложне речи 
Двосложне речи увек карактерише опште силазно тонско кретање. Уко-
лико је акцентовани вокал у звучном сугласничком окружењу, разлика 
почетне тонске висине вокала на прими и крајње тонске висине вокала на 
ултими износи 44.53 Hz – када је акцентовани вокал у безвучном сугла-
сничком окружењу, разлика наведених тонских висина износи 47.3 Hz. 

Уколико је акцентовани вокал у звучном сугласничком окружењу, на-
лазимо: нижу почетну тонску висину (средње вредности почетних тон-
ских висина акцентованих вокала стоје у распону од 189.17 Hz до 197.89 
Hz), на акцентованом вокалу налазимо силазно тонско кретање (средња 
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вредност тонског пада износи 31.23 Hz) – ако је акцентовани вокал у бе-
звучном сугласничком окружењу, налазимо: већу почетну тонску висину 
(средње вредности почетних тонских висина акцентованих вокала стоје 
у распону од 200 Hz до 205 Hz), акцентовани вокал има силазну тонску 
линију (средња вредност силазног интервала износи 37.97 Hz).

Код двосложних речи, почетак вокала у финалном слогу увек је ре-
ализован на већој тонској висини од краја акцентованог вокала. Када се 
вокал на прими налази у звучном сугласничком окружењу, средња вред-
ност разлике крајње тонске висине вокала на прими и почетне тонске ви-
сине вокала на ултими износи -17.17 Hz – уколико се акцентовани вокал 
налази у безвучном сугласничком окружењу, средња вредност разлике 
наведених тонских висина износи -20.3 Hz.

Вокал у финалном  слогу двосложне речи увек има силазно тонско 
кретање. Уколико је акцентовани вокал у звучном сугласничком окру-
жењу, средња вредност разлике почетне и крајње тонске висине на во-
калу у финалном слогу износи 31.73 Hz – када је акцентовани вокал у 
безвучном сугласничком окружењу, средња вредност разлике наведених 
тонских висина износи 21.58 Hz. 

Вокал у иницијалном слогу увек има већу максималну тонску ви-
сину од вокала у финалном слогу. Средња вредност разлике наведених 
тонских висина износи 24.77 Hz (акцентовани вокал у звучном суглас-
ничком окружењу), односно 27.29 Hz (акцентовани вокал у безвучном 
сугласничком окружењу). 

3.3.2. Тросложне речи са краткоузлазним акцентом на прими
Сви примери тросложних речи са краткоузлазним акцентом на прими 
имају опште силазно тонско кретање. Уколико је акцентовани вокал у 
звучном сугласничком окружењу, код 60% примера вокал у финалном 
слогу реализован је уз слабу и неправилну вибрацију гласних жица или 
без икаквих глоталних вибрација – када је акцентовани вокал у безвуч-
ном сугласничком окружењу, таквих примера је 45%; анализом преоста-
лих примера, утврђено је да реч има опште силазно тонско кретање са 
изразито великим силазним интервалом. 

Уколико се акцентовани вокал тросложне речи налази у звучном су-
гласничком окружењу, налазимо: нижу почетну тонску висину (средње 
вредности почетних тонских висина акцентованих вокала стоје у распо-
ну од 189.67 Hz до 199.21 Hz), акцентовани вокал има силазно тонско 
кретање (средња вредност разлике почетне и крајње тонске висине изно-
си 24.36 Hz) – када је акцентовани вокал у безвучном сугласничком окру-
жењу, налазимо: већу почетну тонску висину (средње вредности почет-
них тонских висина акцентованих вокала стоје у распону од 204.55 Hz 
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до 214.95 Hz), силазно тонско кретање на акцентованом вокалу (средња 
вредност разлике почетне и крајње тонске висине износи 43.67 Hz).

Ако је акцентовани вокал тросложне речи у звучном сугласничком 
окружењу, код више од 85% анализираних примера налазимо да је по-
четна тонска висина вокала у медијалном слогу тонски супериорнија 
од крајње тонске висине акцентованог вокала, средња вредност разлике 
крајње тонске висине вокала у иницијалном слогу и почетне тонске ви-
сине вокала у медијалном слогу износи -11.48 Hz. Уколико је акцентова-
ни вокал у безвучном сугласничком окружењу, код свих анализираних 
примера налазимо доминантност почетне тонске висине вокала у ме-
дијалном слогу, средња вредност разлике крајње тонске висине вокала у 
иницијалном слогу и почетне тонске висине вокала у медијалном слогу 
износи -23.73 Hz.  

Вокал у медијалном слогу тросложне речи увек има силазно тонско 
кретање. Када је акцентовани вокал у звучном сугласничком окружењу, 
средња вредност разлике почетне и крајње тонске висине на вокалу у ме-
дијалном слогу износи 23.8 Hz – уколико је акцентовани вокал у безвуч-
ном сугласничком окружењу, средња вредност разлике почетне  и крајње 
тонске висине на вокалу у медијалном слогу износи 30.42 Hz.

У групи тросложних речи, почетак вокала у финалном слогу најчешће 
је тонски инфериорнији од краја вокала у медијалном слогу. Уколико је 
акцентовани вокал у звучном сугласничком окружењу, средња вредност 
разлике крајње тонске висине вокала у медијалном слогу и почетне тон-
ске висине вокала у финалном слогу износи 49.14 Hz, односно -14.44 Hz. 
Када је акцентовани вокал у безвучном сугласничком окружењу, средња 
вредност разлике крајње тонске висине вокала у медијалном слогу и по-
четне тонске висине вокала у финалном слогу износи 29.51 Hz, односно 
-12.25 Hz.

Вокал у финалном слогу тросложне речи има силазно тонско кре-
тање. Уколико је акцентовани вокал у звучном сугласничком окружењу, 
средња вредност разлике почетне и крајње тонске висине на вокалу у фи-
налном слогу износи 24.97 Hz – када је акцентовани вокал у безвучном 
сугласничком окружењу, средња вредност разлике наведених тонских 
висина износи 30.83 Hz.

Када је акцентовани вокал у звучном сугласничком окружењу, на-
лазимо: вокал у иницијалном слогу има већу максималну тонску виси-
ну од вокала у медијалном слогу (средња вредност разлике наведених 
тонских висина износи 15.5 Hz) и од вокала у финалном слогу (средња 
вредност разлике наведених тонских висина износи 56.96 Hz), док во-
кал у медијалном слогу има већу максималну тонску висину од вокала 
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у финалном слогу (средња вредност разлике наведених тонских висина 
износи 50.9 Hz). Уколико је вокал у безвучном сугласничком окружењу, 
налазимо:  вокал у иницијалном слогу има већу максималну тонску ви-
сину од вокала у медијалном слогу (средња вредност разлике наведених 
тонских висина износи 23.17 Hz) и од вокала у финалном слогу (средња 
вредност разлике наведених тонских висина износи 59.75 Hz), док во-
кал у медијалном слогу има већу максималну тонску висину од вокала 
у финалном слогу (средња вредност разлике наведених тонских висина 
износи 42.89 Hz). 

Опис изговора речи ло3нац (Стави лорбер у лонац) (И8): Почетна тон-
ска висина акцентованог вокала износи 174.2 Hz. Вокал у иницијалном 
слогу има силазно тонско кретање са тонским падом од 12.19 Hz. Разлика 
крајње тонске висине вокала у иницијалном слогу и почетне тонске виси-
не вокала у финалном слогу износи -3.94 Hz. Вокал у финалном слогу ка-
рактерише скоро равна тонска линија. Реч има силазно тонско кретање, 
разлика почетне тонске висине вокала на прими и крајње тонске висине 
вокала на ултими износи 8.72 Hz.    
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Опис изговора речи фи3шек (Он увек сусам пакује у фишек) (И4): По-
четна тонска висина акцентованог вокала износи 229.93 Hz. Вокал у ини-
цијалном слогу има силазно тонско кретање са тонским падом од 58.67 
Hz. Разлика крајње тонске висине вокала у иницијалном слогу и почетне 
тонске висине вокала у финалном слогу износи -10.07 Hz. Вокал у фи-
налном слогу карактерише силазно тонско кретање, интервал силазности 
износи 7.65 Hz. Реч има опште силазно тонско кретање, разлика почетне 
тонске висине вокала на прими и крајње тонске висине вокала на ултими 
износи 55.62 Hz.   
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Опис изговора речи за3зире%м (Увек од некога зазирем) (И5): Почет-
на тонска висина акцентованог вокала износи 222.22 Hz. Вокал у ини-
цијалном слогу има силазно тонско кретање са тонским падом од 34.24 
Hz. Разлика крајње тонске висине вокала у иницијалном слогу и почетне 
тонске висине вокала у медијалном слогу износи -21.8 Hz. Вокал у ме-
дијалном слогу има силазну тонску линију, интервал силазности износи 
19.09 Hz. Почетак вокала у финалном слогу тонски је инфериорнији од 
краја вокала у медијалном слогу, тонски пад износи 15.22 Hz. Вокал у 
финалном слогу има силазно тонско кретање са тонским падом од 12.09 
Hz. Реч карактерише опште силазно тонско кретање, разлика почетне 
тонске висине вокала на прими и крајње тонске висине вокала на ултими 
износи 58.84 Hz. 

Опис изговора речи пе3кмез у иницијалној, медијалној и финалној ре-
ченичној позицији (И6): 

Иницијална реченична позиција (Пекмез дивно мирише): Почетна 
тонска висина акцентованог вокала износи 203.58 Hz. Вокал у иницијал-
ном слогу има силазно тонско кретање са тонским падом од 28.77 Hz. 
Разлика крајње тонске висине акцентованог вокала и почетне тонске ви-
сине вокала у финалном слогу износи -92.17 Hz. Вокал у финалном слогу 
има узлазно-силазно тонско кретање, разлика почетне и крајње тонске 
висине износи -2.78 Hz. Реч карактерише опште узлазно тонско кретање, 
разлика почетне тонске висине вокала на прими и крајње тонске висине 
вокала на ултими износи -66.18 Hz. 
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Медијална реченична позиција (Мамин пекмез обожавам): Почетна 
тонска висина акцентованог вокала износи 199.09 Hz. Вокал у иницијал-
ном слогу има силазно тонско кретање са тонским падом од 34 Hz. Раз-
лика крајње тонске висине акцентованог вокала и почетне тонске висине 
вокала у финалном слогу износи -47.49 Hz. Вокал у финалном слогу има 
узлазно-силазно тонско кретање, разлика почетне и крајње тонске ви-
сине износи 1.87 Hz. Реч карактерише опште узлазно тонско кретање, 
разлика почетне тонске висине вокала на прими и крајње тонске висине 
вокала на ултими износи -11.62 Hz.

Финална реченична позиција (Купи неки пекмез):  Почетна тонска ви-
сина акцентованог вокала износи 160.94 Hz. Вокал у иницијалном слогу 
има силазно тонско кретање са тонским падом од 35.1 Hz. Разлика крајње 
тонске висине акцентованог вокала и почетне тонске висине вокала у 
финалном слогу износи -18.77 Hz. Вокал у финалном слогу има силазно 
тонско кретање, разлика почетне и крајње тонске висине износи 8.12 Hz. 
Реч карактерише опште силазно тонско кретање, разлика почетне тонске 
висине вокала на прими и крајње тонске висине вокала на ултими износи 
24.45 Hz.

4. Дискусија

4.1. Сугласничко окружење акцентованог вокала има велик утицај на по-
четну тонску висину, као и на величину силазног интервала на акценто-
ваном вокалу – а с обзиром на то да је сама фонетска реализација акцен-
та условљена утицајем чинилаца који се остварују на супрасегментном, 
али и на сегментном нивоу – сугласничко окружење акцентованог вокала 
утиче и на реализацију тонског кретања читаве речи. Уколико је акцен-
товани вокал у звучном сугласничком окружењу, налазимо нижу почетну 
тонску висину и мањи интервал силазности на акцентованом вокалу, што 
све условљава величину узлазног интервала између краја акцентованог 
вокала и почетка вокала у постакценатском слогу, тонско кретање на во-
калу у постакценатском слогу, као и опште тонско кретање читаве речи. 
Када је акцентовани вокал у безвучном сугласничком окружењу, почетна 
тонска висина има већу вредност, а изразитији је и силазни интервал на 
акцентованом вокалу, што се опет одражава на реализацију преосталих 
делова тонске компоненте унутар посматране речи.

Када је у питању утицај сугласничког окружења на реализацију тон-
ске висине, резултати који су овде презентовани слажу се са резултатима 
до којих су дошли Артур Хаус и Грент Фербенкс (Arthur S. House, Grant 
Fairbanks), који су испитивања вршили на материјалу енглеског језика. 
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Аутори налазе да вокали у безвучном сугласничком окружењу имају већу 
F0 од вокала у звучном окружењу. Сугласничко окружење има значајног 
утицаја на све три акустичке карактеристике вокала (висину, интензитет, 
трајање). Када се пореди звучно и безвучно сугласничко окружење, во-
кали у звучном сугласничком окружењу, уз ретке изузетке, имају дуже 
трајање, нижу основну фреквенцију и већи интензитет.5 

Иако аутори најобимнијих испитивања о фонетско-фонолошким ка-
рактеристикама новоштокавских акцената – Павле Ивић и Илсе Лехисте, 
Јелица Јокановић-Михајлов и Асим Пецо и Петар Правица – у својим 
истраживањима нису циљано тражили везу између инхерентних својста-
ва гласова који су у окружењу акцентованих вокала и саме реализације 
акцената, резултати до којих су дошли указују на узрочно-последичну 
повезаност наведених елемената. 

Павле Ивић и Илсе Лехисте наводе да постоји „тенденција звучних 
сугласника да снизе почетак основне фреквенције наредног слоговног 
језгра које носи силазни акценат”, односно, говорећи о дугосилазном 
акценту, кажу да је код узлазно-силазног кретања успон обично прису-
тан „ако је иницијални консонант звучан; после безвучног опструента 
кривуља F0 обично почиње врхунцем” (Ивић–Лехисте 1996: 86, 107). С 
обзиром на то да смо из приказа анализираног материјала видели да во-
кал под краткоузлазним акцентом има силазно тонско кретање, можемо 
поредити утицај сугласничког окружења на реализацију тонског кретања 

5  У раду The Influence of Consonant Environment upon the Secondary Acoustical Charac-
teristics of Vowels налазимо: 

... the fundamental frequencies of vowels in voiceless environments are invariably higher 
than those in voiced environments. With the exception of [f] compared to [m] and [g], all of 
these differences are significant at the 5-percent level or better. 

The conclusion is reached that the presence or absence of vocal-fold vibration during con-
sonants has a real effect upon the fundamental frequency of adjacent vowels in the direction 
mentioned. 

Comparison of the fundamental frequencies of vowels with respect to the manner of pro-
duction of adjacent consonants, stop-plosive, fricative, or nasal, is some-what complex. […] 
although individual consonant environments may differ in their effects from class to class, the 
differences are small, often not significant, and variable in direction, when voicing, the pre-
dominant factor, is held constant. The effects of varying the characteristic place of articulation 
are generally similar.

1. Consonant environment significantly influenced all three acoustical characteristics of the 
vowels. Of the types of consonant influences studied, the effects of voicing were greatest. In the 
comparisons of voiced and voiceless consonant environments, vowels in voiced environments, 
with few exceptions, were longer in duration, lower in fundamental frequency, and greater in 
relative power. 

2. Manner of production was the second most influential consonant characteristic. Its effects 
upon the duration and relative power of vowels was more consistent than upon fundamental 
frequency, although all three varied significantly.  (Lehiste 1967: 128–136) 
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у подацима Ивићевог изговора речи са дугосилазним акцентом и у овде 
приказаним подацима за краткоузлазни акценат: и у једном и у другом 
истраживању безвучно сугласничко окружење акцентованог вокала за-
иста доприноси доследно силазном тонском кретању, док звучном су-
гласничком окружењу одговара узлазно-силазно тонско кретање, са до-
минантнијим силазним интервалом.  

Јелица Јокановић-Михајлов налази: „Кретање тона је зависно и од 
природе суседних гласова. Фрикативи, африкате и делимично експлозив-
ни сугласници могу умањити или неутралисати узлазност вокала који 
после њих долазе. Отуда и у говорима са изразитом узлазношћу пост-
акценатског слога, у неким редовно, у неким ређе, раван или силазан 
тон у оваквим случајевима. Супротно од овог, сонанти повећавају сте-
пен узлазности тона. Ако претходе узлазном вокалу, они антиципирају, а 
ако следе за њим, онда продужују узлазно кретање тона. У говорима са 
колебљивим и недовољно узлазним акцентима, права узлазност почиње 
од сонанта и наставља се кроз постакценатски вокал.” (Јокановић-Ми-
хајлов 1983: 334). Овде презентовани резултати само се донекле слажу 
са закључцима Јелице Јокановић-Михајлов. Ауторкин став да сонант-
ско окружење повећава степен узлазности тона потврђен је и у нашем 
истраживању; с обзиром на то да вокал под краткоузлазним акцентом 
увек има силазно тонско кретање, повећање узлазности заправо јесте 
смањење силазног интервала. Међутим, мањи силазни интервал на ак-
центованом вокалу налазимо кад год је акцентовани вокал у окружењу 
звучних сугласника. Безвучни сугласници, с друге стране, не само да 
умањују узлазност – они повећавају интервал силазности. На основу об-
рађених података, налазимо да је у испитиваном узорку за реализацију 
краткоузлазног акцента од већег значаја особина звучности сугласника у 
окружењу акцентованог вокала него својства проистекла из начина твор-
бе тих сугласника.     

4.2. Двосложне речи
У медијалној реченичној позицији, у исказима без изразитог логичког 
акцента,  речи су најмање изложене утицају реченичне интонације. Чак 
85% анализираних двосложних примера има опште узлазно тонско кре-
тање. Значајно је да у свим анализираним примерима акцентовани вокал 
карактерише силазно тонско кретање, при чему је почетак вокала у фи-
налном слогу увек тонски доминантнији од краја акцентованог вокала. 
Општем утиску узлазности доприноси раст тонске висине вокала на ул-
тими код 52% анализираних примера.
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Када се двосложна реч са краткоузлазним акцентом налази у ини-
цијалној реченичној позицији, сви анализирани примери имају опште 
узлазно тонско кретање. Акцентовани вокал нема тако изразит тонски 
пад – истина, некад овај вокал карактерише и узлазно тонско кретање са 
малим узлазним интервалом. Почетак вокала у финалном слогу реализо-
ван је на већој тонској висини него што је то био случај када је акцентова-
на реч била у медијалној реченичној позицији. Вокал у финалном слогу 
чешће има узлазно тонско кретање са знатно већим узлазним интервалом 
него што је то случај када је посматрана реч у медијалној реченичној 
позицији. 

Када се двосложна реч са краткоузлазним акцентом налази у финал-
ној реченичној позицији, увек је карактерише опште силазно тонско кре-
тање. Акцентовани вокал има велик силазни интервал. Иако је почетак 
вокала у финалном слогу тонски доминантнији од краја акцентованог 
вокала, узлазни интервал има мању вредност него када је посматрана 
реч у медијалном, односно иницијалном реченичном положају. У финал-
ном реченичном положају, интервал силазности вокала на ултими има 
највећу вредност од свих посматраних положаја. Једино у овом положају 
максимална тонска висина вокала на прими има већу вредност од макси-
малне тонске висине вокала на ултими.
4.3. Тросложне речи

У медијалној реченичној позицији, четвртина примера тросложних 
речи са краткоузлазним акцентом на прими има опште узлазно тонско 
кретање. Акцентовани вокал увек има силазну тонску линију, а почетак 
вокала у медијалном слогу тонски је доминантнији од краја акцентованог 
вокала. Значајно је да вокал у медијалном слогу најчешће карактерише 
узлазно тонско кретање. Почетак вокала у финалном слогу може да буде 
тонски супериорнији или инфериорнији од краја вокала у медијалном 
слогу, тонско кретање вокала на ултими увек је силазно. Максимална 
тонска висина вокала у медијалном слогу има највећу вредност у читавој 
речи, за њом следи максимална тонска висина вокала на ултими, па на 
прими. 

У иницијалној реченичној позицији, реч може да има и опште узлаз-
но и силазно тонско кретање, с тим да је интервал узлазности већи него 
када је посматрана реч у медијалној реченичној позицији. Акцентова-
ни вокал најчешће има силазно тонско кретање (силазни интервал мањи 
него када је посматрана реч била у медијалној реченичној позицији) или  
узлазно тонско кретање (узлазни интервал није велик). Почетак вокала у 
медијалном слогу има значајно већу висину од краја вокала у иницијал-
ном слогу, а овај вокал најчешће има узлазно тонско кретање (интервал 
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узлазности много већи него када је посматрана реч у медијалној рече-
ничној позицији). Почетак вокала у финалном слогу може да буде тонски 
супериорнији или инфериорнији од краја вокала у медијалном слогу, сам 
вокал на ултими увек има силазно тонско кретање. Максимална тонска 
висина вокала у медијалном слогу има највећу вредност у читавој речи, 
за њом следи максимална тонска висина вокала на ултими, па на прими. 

У финалној реченичној позицији, реч има опште силазно тонско кре-
тање. Сваки вокал карактерише силазно тонско кретање са силазним ин-
тервалима који су већи него када се посматрана реч налази у иницијалној, 
односно медијалној реченичној позицији. Почетак вокала у медијалном 
слогу најчешће има већу тонску висину од краја акцентованог вокала 
(сам интервал узлазности износи мање него када је посматрана реч у 
иницијалној/медијалној реченичној позицији). У финалној реченичној 
позицији највећу максималну тонску висину налазимо код вокала у ини-
цијалном слогу, затим у медијалном и на крају у финалном. 
4.4. На основу истраживања Павла Ивића и Илсе Лехисте, у Ивићевом 
изговору вокал под краткоузлазним акцентом заиста има узлазно тонско 
кретање, интервал узлазности није велик, а при крају вокала постоји 
мањи силазни интервал. Узлазност врхунаца вокала под краткоузлазним 
акцентом и вокала у наредном слогу мања је или не постоји у двосло-
жним речима. Вокал у слогу непосредно иза краткоузлазног изразито је 
силазан ако је тај слог ултима. Овде презентовани резултати потпуно су 
супротни резултатима до којих су дошли Ивић и Лехисте. Ипак, донекле 
се можемо сложити са неким закључцима: врхунац слога непосредно иза 
краткоузлазног виши је од врхунца вокала под самим краткоузлазним;  
вокал у слогу непосредно иза краткоузлазног акцента понекад има малу 
узлазност, ограниченог трајања, за којом следи силазно тонско кретање 
(у нашем материјалу већи број примера има узлазно-силазно тонско кре-
тање, при чему је доминантнији узлазни интервал, а највећи број приме-
ра има доследно узлазно тонско кретање); вокал другог слога иза крат-
коузлазног доследно је силазан без икаквог почетног успона, а интервал 
силазности је велик ако је претходни слог кратак (у нашем материјалу 
почетак вокала у финалном слогу може да буде тонски супериорнији или 
инфериорнији од краја вокала у медијалном слогу, у сва три реченична 
положаја) (Ивић–Лехисте, 2002: 25–28). Без обзира на знатне разлике у 
реализацији краткоузлазног акцента у Ивићевом изговору и изговору го-
ворника чије резултате представљамо у овом раду, подсетио бих да су 
студије Павла Ивића и Илсе Лехисте настале с циљем да се опише про-
зодија речи и реченице у српскохрватском језику. Разлике у реализацији 
и перцепцији акцената говорника и слушалаца из различитих области уо-
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чене су у току рада, утврђене су одређене тенденције, чије је јављање или 
степен остварења регионално условљен. Испитивање Ивића и Лехисте 
имало је за циљ да опише фонетско-фонолошку реализацију новошто-
кавских акцената стандардног српскохрватског језика, аутори никад нису 
претендовали на то да дају опис (урбаног) дијалекатског изговора. Поред 
тога, сам Ивић, својим пореклом, образовањем, али и по самоевалуацији 
сопственог говора,6  није био представник новосадског говора, те не тре-
ба да чуди неподударност која постоји међу презентованим подацима. 
Међутим, Ивић и Лехисте у својој студији дају опис изговора дванаест 
допунских говорника, који су изговорили нешто мањи скуп речи од оног 
који је изговорио сам аутор. Иако се у раду каже: „У већини случајева 
кретања основне фреквенције посматрана у говору главног информато-
ра била су потврђена резултатима добијеним од дванаесторо допунских 
информатора” (Ивић–Лехисте 2002: 89), након прецизније анализе пре-
зентованих података можемо увидети сличност са овде изнесеним резул-
татима. Ивићеви информатори Д1, Д2, Д3, Д4, Д5 и Д6 имали су силазно 
тонско кретање на вокалима под краткосилазним и краткоузлазним акцен-
том, у двосложним и тросложним речима, информатор Е11 имао је пре-
тежно силазно тонско кретање у двосложним речима, а узлазна кретања 
у наглашеним слоговима под овим акцентима у тросложним речима. Код 
говорника Е13 слог под краткосилазним акцентом увек је имао узлазно 
тонско кретање, док је слог под краткоузлазним акцентом имао силазно 
тонско кретање. Аутори студије закључују: „Овај паралелизам предста-
вља недвосмислен доказ да је кретање основне фреквенције унутар слога 
под кратким акцентом фонолошки ирелевантно” (Ивић–Лехисте 2002: 
110–111). Такође, утврђено је да код свих говорника са територије Војво-
дине постоји узлазан однос између врхунца слога под краткоузлазним 
акцентом и послеакценатског слога, при чему је већи успон од врхунца 
вокала под краткоузлазним до врхунца наредног слога карактеристика 
источних предела. И поред тога што резултати анализе изговора допун-
ских говорника стоје много ближе резултатима презентованим у овом 
раду, само је један од наведених ’допунских’ говорника рођени Ново-
сађанин, сви набројани јесу живели у Новом Саду, међутим, велик, или 

6  Павле Ивић је рођен у Београду (отац му је родом из Срема, мајка из Баната). Првих 
седамнаест година живео је у Суботици, затим четрнаест у Београду и након тога у Но-
вом Саду. Описујући свој говор, каже: „У основици његовог изговора налази се српскохр-
ватски књижевни језик какав употребљавају интелектуалци из Војводине, али са бит-
но ублаженим регионалним карактеристикама. На тај начин тај изговор налази се око 
средокраће између просечног изговора Београђана (с елементима југоисточног утицаја) 
и изговора Срба из западних крајева.” 
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бар знатан део живота провели су у другим срединама (Београд, Кикин-
да, Брчко, Горњи Милановац, Стара Пазова – Инђија, Суботица). 
4.5. У раду Природа узлазних акцената у прогресивнијим штокавским го-
ворима Јелица Јокановић-Михајлов карактеристике краткоузлазног акцен-
та у војвођанским говорима приказује на примерима једне студенткиње 
Филолошког факултета у Београду, пореклом из Кикинде. Ауторка закљу-
чује: „Код кратког акцента узлазност постоји у врло малом броју примера. 
Овде је тон претежно раван, а у бројним случајевима и силазан, било само 
у првом делу, било у току целог трајања акцентованог вокала. Чак се може 
рећи да је такво кретање тона регистровано не само на великом, него и на 
претежном броју сонограма са изговором наших субјеката из ове говор-
не зоне [...] Основно тонско кретање у вокалу постакценатског слога је 
узлазно. Оно је доследно и изражено је јасно. Забележено је код свих на-
ших субјеката из ове области. У случајевима где постакценатском вокалу 
претходи сонант, узлазна мелодијска линија захвата цео пост акценатски 
слог, појачавајући његову основну узлазну интонираност...” (Јокановић-
Михајлов 1983: 322). Анализирајући прозодијске карактеристике у говору 
на радију и телевизији, Јокановић-Михајлов код говорника војвођанског 
порекла налази велик степен сличности са изговором забележеним код го-
ворника београдског порекла. Ауторка наводи да кратки вокали могу бити 
колебљивог тона, а фонолошки је релевантна висина постакценатског сло-
га; у београдском говорном типу ауторка констатује равно, некад и благо 
силазно тонско кретање у току акцентованог вокала, постојање изразите 
узлазности између краја акцентованог и почетка постакценатског вокала 
и, најчешће, силазно тонско кретање на вокалу у постакценатском слогу. 
Као што видимо, резултати презентовани у овом раду слажу се са резул-
татима до којих је дошла Јелица Јокановић-Михајлов, уз напомену да код 
говорника са новосадског подручја вокал под краткоузлазним акцентом ка-
рактерише или доследно силазно тонско кретање или узлазно-силазно, уз 
доминантнији силазни интервал.   
4.6. Асим Пецо и Петар Правица анализирају двеста седамдесет реченица 
које је изговорило тридесет и двоје студената Филолошког факултета у Бео-
граду. Студенти долазе из разних крајева штокавске језичке територије: неки 
су из ијекавских говорних области, неколико студената долази са подручја 
косовско-ресавског дијалекта, где није потпуно спроведено новоштокавско 
акценатско преношење, четворо студената је са подручја војвођанског под-
дијалекта (Нови Сад; Кикинда, Врбас). На основу анализе, дати су општи 
закључци, без истицања посебних црта код говорника из различитих обла-
сти. Аутори закључују: „Акценти узлазне интонације одликују се перма-
нентним успоном ОФ у току целог трајања акцентованог вокала. Врхунац 
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ОФ налази се или на крају трајања акцентованог слога или, што често има и 
регионални карактер, у почетним стотинкама трајања постакценатског сло-
га. На кретање кривуље ОФ акцената узлазне интонације има утицаја како 
позиција акцентогене речи у говорном низу тако и квалитет постакценатског 
слога. Уз то је од немалог значаја и порекло говорника. У говорима са кла-
сичном, вуковском акцентуацијом, почетак постакценатског слога је обично 
нижи од врхунца акцентованог слога. Мада има случајева да врхунац кри-
вуље ОФ захвата и постакценатски слог, то није правило које вреди за све 
области нашег језичког подручја, управо за све новоштокавске говоре. Уз 
ово је вредно истаћи да је редовно вокал у постакценатском слогу тонски 
инфериорнији од акцентованог вокала. То, исто тако, говори да та два слога 
нису у тонском погледу једнака” (Пецо–Правица 1991: 216–217). Као што 
видимо, овде презентовани резултати стоје у потпуној супротности са резул-
татима до којих су дошли Пецо и Правица. У нашем материјалу вокал под 
краткоузлазним акцентом нема узлазно већ силазно тонско кретање,  или, 
евентуално, налазимо равну тонску линију. Као и код Пеце и Правице, у овде 
презентованим резултатима почетак вокала у постакценатском слогу тонски 
јесте доминантнији од краја акцентованог вокала, с том разликом да у на-
шем материјалу вокал у постакценатском слогу чешће има узлазну тонску 
линију. Павле Ивић и Илсе Лехисте аргументовано и веома детаљно оповр-
гавају закључке које су на основу сопствених истраживања донели Пецо и 
Правица. Различито дефинисање неких термина, као и контрадикторни и не-
доследни закључци које изводе Пецо и Правица, главни су узрок  неподуда-
рања њихових резултата са резултатима Ивића и Лехисте, иако, како потоњи 
аутори наводе: „спектрограми које су Пецо и Правица објавили показују ре-
ализацију сва четири акцента која се не разликује битно од реализације опи-
сане у нашим публикацијама” (Ивић–Лехисте 1996: 173). Поред тога, веома 
је важно да истраживање двојице поменутих аутора није имало за циљ да 
утврди специфичности фонетске природе узлазних акцената у говору Новог 
Сада, или у говорима војвођанског поддијалекта – аутори су дали опис акце-
ната српскохрватског језика, не анализирајући посебно утицај говорниковог 
порекла на фонетску реализацију акцената; заједничком анализом и општим 
приказом замагљују се особености појединих говора.

5. Закључак

Уколико је акцентовани вокал у звучном сугласничком окружењу, налазимо 
нижу почетну тонску висину и мањи интервал силазности на акцентова-
ном вокалу, што све условљава величину узлазног интервала између краја 
акцентованог вокала и почетка вокала у постакценатском слогу, тонско 
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кретање на вокалу у постакценатском слогу, као и опште тонско кретање 
читаве речи. Када је акцентовани вокал у безвучном сугласничком окру-
жењу, почетна тонска висина има већу вредност, а изразитији је и силазни 
интервал на акцентованом вокалу, што се опет одражава на реализацију 
преосталих делова тонске компоненте унутар посматране речи.

Реализација краткоузлазног акцента, као сложеног фонетског појма, 
зависи од низа супрасегментних гласовних обележја и њихових међусоб-
них утицаја, који су, наравно, условљени бројним инхерентним особинама 
сегментних јединица које им леже у основи. Када је у питању тонско кре-
тање, краткоузлазни акценат на двосложним речима карактерише силазно 
тонско кретање на акцентованом вокалу и велик узлазни интервал између 
краја вокала у иницијалном слогу и почетка вокала у финалном слогу. Чак 
и када се посматрана реч налази у иницијалној реченичној позицији – при 
чему је увек карактерише опште узлазно тонско кретање – акцентовани во-
кал најчешће карактерише силазно тонско кретање, тачније, не долази до 
значајних промена у правцу тонског кретања јер је силазност на акценто-
ваном вокалу битан елеменат за реализацију краткоузлазног акцента; оно 
што се мења у овој позицији јесте повећање узлазног интервала између 
краја вокала у иницијалном слогу и почетка вокала у финалном слогу, као 
и доследније узлазно тонско кретање на вокалу у финалном слогу. У фи-
налној реченичној позицији такође налазимо силазно тонско кретање на 
акцентованом вокалу и узлазни интервал између краја вокала у иницијал-
ном слогу и почетка вокала у финалном слогу, а значајна измена је дослед-
но силазно тонско кретање вокала на ултими. 

Заједничка карактеристика тросложних речи са краткоузлазним ак-
центом на прими свакако је силазно тонско кретање на акцентованом во-
калу, узлазно тонско кретање између краја вокала у иницијалном слогу и 
почетка вокала у медијалном слогу, силазно тонско кретање на вокалу у 
финалном слогу. Вокал у медијалном слогу најчешће има узлазно тонско 
кретање, иако се ова карактеристика доследно мења када се реч нађе у 
финалној реченичној позицији. Интервали силазности/узлазности уну-
тар вокала и између вокала зависе од инхерентних својстава гласова над 
којима се остварује тонска компонента, као и од броја слогова фонетске 
речи и њеног положаја у исказу.  
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Dejan Sredojević

experiMenTal phoneTic sTudy oF The shorT rising accenT  
in The speech oF novi sad – Tonal coMponenT

Summary

The realization of the short rising accent, as a complex phonetic notion, depends on a 
range of suprasegmental phonemic features and their mutual influences, which are, on their 
turn, determined by numerous inherent characteristics of segments. The presence or absence of 
voicing of the consonantal surroundings of the stressed vowel influences the initial pitch height 
and the interval of the falling tone on the stressed vowel. As for the direction of tone, the short 
rising tone in disyllables is characterized by the falling pitch movement on the stressed vowel 
and a considerable rising interval between the vowel ending in the first syllable and vowel 
onset in the final syllable. A common characteristic of trisyllabic words with the short rising 
accent on the first syllable is the falling pitch movement in the stressed vowel, rising movement 
between the initial syllable vowel ending and the medial syllable vowel onset, followed by a 
falling pitch movement in the vowel of the final syllable. The intervals of the fall/rise in the 
vowel itself and between vowels depend on the inherent characteristics of sounds displaying the 
tonic component, as well as the number of syllables of the phonological word and its position 
in the utterance.



Маја Стокин 
(Нови Сад)

ПрОзОдиЈСке ОСОбине МОрфОлОшких каТеГОриЈа  
у ГОвОру СТарОГ нОвОГ Сада

СаЖеТак. Анализа прозодијских особина морфолошких категорија спрове-
дена је на основу аудитивних записа спонтаног говора два испитаника из 
старих делова града (Салајка и Роткварија). Добијена грађа упоређена је 
са Даничићевом грађом из Српских акцената (1925), као и са резултатима 
ранијих прозодијских истраживања говора места у околини Новог Сада 
(Каћ, Госпођинци и Ковиљ).

кључне речи: прозодија, морфолошке категорије, говор Новог Сада.

1. Увод

Први становници који су населили Салајку, Подбару и Роткварију, ста-
рије делове Новог Сада, били су сточари Власи из Ердеља. Долазили су у 
ове крајеве пред крај XVIII века да тргују стоком па су неки од њих одлу-
чили да се ту и настане. Градили су куће на овом терену, женили се Срп-
кињама, ишли у Алмашку цркву и временом се посрбили. Данас Влаха 
нема, а влашко порекло види се једино по презименима, шпицнамети-
ма (Влајован, Влалукин, Влашкалић...) и по старим називима улица, на 
пример, до Првог светског рата данашња улица Ђорђа Зличића звала се 
Влашка улица (Станојев 1987: 31). Подбара (некадашњи Алмашки крај), 
Роткварија (део некадашњег Јовановског краја) и Салајка били су башто-
вански крајеви у којима су живели паори, претежно Срби. Поред башто-
ванлука, бавили су се ратарством, сточарством и виноградарством, али 
већином за домаће потребе. Због природе посла, тј. везаности за земљу, 
паори су верније од грађана (који су живели у центру) чували народну и 
породичну традицију, старе обичаје. Након изучене основне школе, која 
је трајала четири године, сељачка деца нису продужавала школовање. 
Остајали су на земљи, да се баве земљорадњом. Стога су ови стари Ново-
сађани вероватно најбољи представници говора некадашњег Новог Сада, 
који лагано изумире (Вишекруна 2004: 291).1 Када је реч о пореклу ста-

1  По процени мојих информатора свега 20% становништва у Салајци, Подбари и 
Роткварији данас чине староседеоци. Процес досељавања у најстарије делове Новог 
Сада траје и данас, највише из Босне и Хрватске.
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роседелаца, мало је веродостојних података о томе из ког се места нека 
породица доселила. Неки од њих кажу да су им преци од пре 300 година 
у овим крајевима, а већини је пре 100–200 година неко дошао из неког 
места у околини Новог Сада.

2. Предмет, корпус и циљ истраживања

Предмет овог рада јесте прозодијска анализа морфолошких категорија у 
говору Салајке, Подбаре и Роткварије, као најстаријих делова Новог Сада. 
Овај говор припада војвођанском поддијалекту шумадијско-војвођанског 
дијалекта. 

Материјал сам забележила од два информатора (И1, И2) у Ротква-
рији и Салајци током 2005. године. Оба информатора изузетно су кому-
никативна, чувају стари начин изговора и имају добру артикулацију гла-
сова. Говор староседелаца Салајке, Подбаре и Роткварије сличнији је, 
чак и лаику, говору старијих становника неког околног села него говору 
Новосађана са Лимана или из центра града. Неписменог информатора 
или оног који никуд није ишао из краја нисам могла да пронађем.

У већини случајева на касетофонске траке снимала сам спонтани 
говор информатора о различитим животним ситуацијама. Текст је пренет 
са касета, акцентован, па тек потом разматран. Поред тога, информатори 
су одговарали и на директно постављена питања уколико неки битни де-
таљ није добијен у спонтаном разговору. Олакшавајућу околност за мене 
представљала је чињеница да сам и сама представник овог говора.

Говор староседелаца Салајке, Роткварије и Подбаре испитала сам 
на акценатском плану и упоредила са Даничићевом грађом из Српских 
акцената (1925). Материјал сам истовремено поредила са говором Каћа 
(Недељков 1984), Госпођинаца (Поповић 1968) и Ковиља (Годић 1975). 
То су најближи, до сада испитани, суседни говори Новог Сада. Припа-
дају шајкашком типу војвођанског поддијалекта. Стога, циљ овог рада 
јесте да се установе подударања и одступања говора старих Новосађана 
са Даничићевом нормом, као и са суседним говорима.

Поједине лексеме, које се не налазе у приложеном материјалу, а на-
вео их је Даничић у Српским акцентима (1925), проверила сам путем 
разговора са својим информаторима тако што су их они посебно изгова-
рали. Помоћ су ми пружили И3 и И4, при том је И4 Салајчанин, настав-
ник географије у пензији, марљиви сакупљач свега оног што чини живот 
Салајке и Салајчана. 
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3. Анализа

3.1. Природа акцента. Говор Салајке, Подбаре и Роткварије, као и бачки 
говори (сем шокачких бачких говора) познаје четвороакценатски систем 
млађих новоштокавских говора. Акцентуација је готово у потпуности 
пренесена. Овај говор не познаје кановачко дужење, али је дужење пред 
сонантом жива категорија (ло4вац, удо4вац).
3.2. Инвентар прозодема.
А. Уклањање тонског контраста у кратким акцентованим слоговима

У следећим примерима, у појединим акцентованим слоговима забе-
лежена је појава краткосилазног уместо краткоузлазног акцента, и обр-
нуто.

1. /   3/ >  /    1/: је1дино, је1дини, на ко1њима, тр1ска, кло1бу5кови, се1лима, 
ко1пам, да1ска, пла1цеви, педе1ст четри, деведе1з де3вете, педе1з;

2. /   1/ >  /   3 /: ле3сковац, на ле3ско5вцу, па3прика5ш, до3ма5ће, имаш ка3де.
Б. Уклањање квантитативних опозиција у акцентованим слогови-

ма
У наведеним примерима, у акцентованим слоговима, може се запа-

зити појава дугог уместо очекиваног кратког акцента, и обрнуто. 
1. дужење /   3/ > /   4/: гр4нало;
2. дужење /   1/ > /   2/ : ско2т;
3. скраћивање /   4 / > /   3/: за пло3дњу; 
4. скраћивање /   2/ > /    1/: са шко1лом, сто1лњак, после то1г, зна1ш;
5. скраћивање /   4 / > /   1/: го1ре. 

3.3. Дистрибуција прозодема. Што се дистрибуције прозодема тиче, она 
одговара оној у стандардном језику. Одступања су забележена у следећим 
примерима:

1. /  2/ ван првог слога – у сложеницама и речима домаћег и страног 
порекла: Југосла2вија, телеви2зија, информа2тор, Аустра22лија;

2. /   1/ ван првог слога:
a) у бројевима с редукцијом финалног слога: педе1ст, седамде1ст, 

четрде1ст, деведе1ст, шезде1с;
б) у страним и домаћим лексемама: команда1нт, сасви1м, пољопри1-

вреда. 
3.4. Двојни акценат. Најчешћи примери речи са двојним акцентом срећу 
се у суперлативу придева. На префиксу нај- налази се дугосилазни ак-
ценат и на основи акценат компаратива. Следеће сложенице садрже два 
акцента: Ђу2рђевда2н, шпи1цна4мет, на2јбога3тији, на2јго1ра, на2јсирома3шнија, 
на22јста3рија.
3.5. Преношење акцената на проклитику. У говору Салајке, Подбаре и 
Роткварије јавља се преношење акцента на проклитику, али се јавља и 
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мноштво примера где оно изостаје. Слична ситуација забележена је и у 
говору Каћа (Недељков 1984: 16).

Речи овог говора са којих је акценат прешао на проклитику једно-
сложне су (на3 њу5, по3 њи5) или двосложне (не3 ски5да, не3 сме 5та). Најчешћи 
су примери када акценат прелази са глагола на негацију (не1 зна5мо, не3 
при5чамо, не3 ски5да, не3 сме 5та, не3 до5ђе, не3 пи 5та, не3 видим). У осталим слу-
чајевима акценат се факултативно преноси са именица и заменица на 
проклитику. 

1. Старо преношење:
а) /   1/: на11 Дунав, у1 Дунав, по1 воду, у1 сватове;
б) /   2/: у1 шре5х, у1 ро5г, у1 ру5ке.
2. Ново преношење:
а) /   1/: у3 кући, и3з Босне, у3 чаши, са3 салом, у3 шине, и3з рата, ко3т куће, 

у3 рат;
б) /  2/: за3 на5с, у3 гро5бљу, по3 ти5м, и3с те5, у3 ба5шчи, у3 то5, у3 цр5кву, пре3д 

цр5квом, о3 ти5, о3 то5г, бе3ж ње5, у3 ку5јни.
3.6. Постакценатске дужине. Процес скраћивања постакценатских ду-
жина захватио је, мада не подједнако, све категорије у којима постоји 
могућност да се овај тип дужине јавља. У односу на Даничићеву норму 
у Српским акцентима (1925), и у говору Салајке, Подбаре и Роткварије, 
срећу се примери са неакцентованим дужинама, али је чешћа ситуација 
када се оне губе. На скраћивање дужина сигурно је утицао и брз говорни 
темпо информатора.

На губљење дужина утиче и квалитет и квантитет акцента. Постак-
ценатске дужине боље се чувају после кратких и после узлазних акцена-
та. У тексту није пронађен ниједан пример са дужином иза дугосилазног 
акцента. Најбоље се чува иза краткоузлазног /   3/ акцента.

Доследно одступање од Даничићеве норме јавља се једино када је у 
питању последњи отворени слог. У таквим случајевима постакценатске 
дужине скраћене су иза сва четири акцента.
3.6.1. Постакценатске дужине којих има код Даничића

1. У финалном отвореном слогу неакцентоване дужине су скраће-
не:

а) иза /   5/: ју1та5ра, кра1јца5ра, о11ра5ја, коба3си5ца, и3љади5ца, ди1на5ра;
Најчешће се постакценатска дужина губи на отвореној ултими у Г 

мн. 
б) иза /   4 /:  ига4ла.
Неакцентована дужина на отвореној ултими ипак се чува у једном 

случају – када се са једносложних речи са дугосилазним акцентом ак-
ценат преноси на проклитику. Тада се постакценатска дужина изговара: 
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о3 ти5, на3 њу5, за3 њу5, о3д њи5, у3 њи5. Слична ситуација забележена је у Го-
спођинцима и у Каћу (Поповић 1968: 82; Недељков 1984: 11).

2. У финалном затвореном слогу дужине се чувају:
а) иза /   4/: три4на5јст, два4на5јст;
б) иза /   1/: у1ве5к, на1ве5к;
в) иза неакцентоване краткоће: па3прика5ш, за3веја5н (али и па3прикаш, 

за3вејан);
 г) иза /  3/: ви3ди5ш, ду33ћа5н, шта3фи5р, је3да5н, де3ча5к, На3јло5н, Ма3џа5р, одје-

да3ре5д, кори3нђа5м, новча3ни5к, шара3јто5в, једа3на5јст, четр3на5јст. 
У затвореној ултими постакценатске дужине не могу се чути једи-

но иза дугосилазног акцента. Иза краткоузлазног акцента јављају се нај-
чешће. Иза дугоузлазног акцента понекад се чује неакцентована дужина 
у бројевима, нпр. три4на5јст, два4на5јст. Постакценатска дужина у суфик-
сима највише се чува иза кратких акцената без обзира на број слогова у 
речи: ма1те5р, о1дне5т, шта3фи5р, па3су5љ, кра3ва5љ, гове3да5р.

3. У медијалном слогу:
а) иза /  1/: ме1се5ца, не1де5ља, о1ра5ја, ја1бу5ка, мла1де5нци, и1на5че, и1ма5мо, 

ју1та5ра, кра1јца5ра, пу1шка 5ра, ди1на5ра, по1сло5ва, о1ра5ли, у1да5ла, ску1пи5мо, Чи1ву 5та, 
фа1ши5ста, шко1ла5ма, ду1ка5та, ја1сту5ка, је1зи5ка, о1бра5за, у1ну5ка, чо1ба5на; 

б) иза неакцентоване краткоће: ста1нова5ли, ма3рама5ма, Ср1бобра5ном;
в) иза /  3/: ба3гре5ма, го3сти5ју, за3вр55нуто (црево), за3па5мтили, и3гра55нка, 

и3за5ђе, и3зну5тра, куку3ру 5за, о3бја5сне, о3да5нде, о3дра5нимо, о3па5нци, по33сла5жу, 
пре3дла5же, про3да5је, пр3сти5ју, рука3ви5ца, Са33ла5јке, са3ра5не, се3ља5нка, у3па5мтио, 
фа3ми55лија, шло3ги5ран, шна3јде5рка;

г) иза /  4 /: про4зо 5ра.
Неакцентована дужина у медијалној позицији чува се добро иза 

свих акцената сем иза дугосилазног. У анализираној грађи није пронађен 
ниједан такав пример. Највећи број именица са дужином налази се у Г 
мн. Највећи број глагола који чува постакценатску дужину у медијалној 
позицији јесте у 2. лицу множине презента. У Даничићевим примерима 
дужине се чувају у много већем броју категорија него у говору старих 
Новосађана.
3.6.2. Постакценатске дужине којих нема код Даничића

У извесном броју категорија јављају се дужине којих нема код Да-
ничића.

У Српским акцентима (1925) нису забележени примери са дужином 
на отвореном слогу и иза кратких акцената, коју је условила енклитика. 
У говору Салајке, Подбаре и Роткварије понекад се може чути такав при-
мер: и3мо5 је, и3шла5 сам, врући3на5 је; О33#ва5 је сна2 вре3днија; Овакви примери 
могу се чути и у Каћу (Недељков 1984: 15).
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У И јд. именице о3тац среће се неакцентована дужина: с о3цо5м, као и 
у говору Каћа (Недељков 1984: 15).

У два примера у ДИЛ мн. именица ж. р. јавља се дужина у наставку: 
а3љина5ма, ма3рама5ма. Оваква ситуација среће се и у Каћу (Недељков 1984:15). 
Ова дужина јавља се факултативно, док је код Даничића (1925) нема.

У Г мн. именица пр1ст, го2ст уобичајена је дужина, као и у говору 
Каћа, Ковиља и Госпођинаца: пр3сти5ју, го3сти5ју (Недељков 1984: 15; Годић 
1975: 143; Поповић 1968: 107).

Постакценатска дужина чује се и у синтагми: све3ти Јо3ва 5н. Забеле-
жена је и у говору Каћа (Недељков 1984: 15) и све3ти Сте33ва5н.

Дужина које нема код Даничића (1925) јавља се још у броју је3да5н, 
што је забележена и у говору Каћа (Недељков 1984: 15).

4. Акценат појединих врста речи

Посматрањем акцента и квантитета у појединим врстама речи, покушала 
сам да употпуним прозодијску анализу говора старих Новосађана. При-
мере које сам забележила од својих информатора поредила сам са онима 
које је забележио Даничић у Српским акцентима (1925), као и са онима 
које се могу чути у говору Каћа, Госпођинаца и Ковиља. 
4.1. Акценат именица

ИМЕНИЦЕ м.р.
а) Тип зи2д – зи22да: да2р, му2ж, са2т, да2н, ку2м, си2н, дру2г, мр2с.
У Л јд. мења се акценат појединих именица, уместо дугосилазног 

/  2/ јавља се дугоузлазни / 4/: да4ру, са4ту, да4ну, мр4су. Дугосилазни акце-
нат, међутим, остаје код именица које значе жива бића: му2жу, ку2му, си2ну, 
дру 2гу. Овакво стање потврђено је у говору Госпођинаца, Каћа и Ковиља 
(Поповић 1968: 96; Недељков 1984: 34; Годић 1975: 14).

У Н мн. именице које немају проширење -ов-, -ев- задржавају ак-
ценат из Н јд.: да2ни, са2ти. Остале забележене именице које у множини 
имају проширење -ов-, -ев-, према акценту, као и код Даничића (1925), 
у Госпођинцима, Каћу и Ковиљу (Даничић 1925: 21; Поповић 1968: 96; 
Недељков 1984: 34; Годић 1975: 14) деле се у две категорије:

     1. да1рови, му1жеви, ку1мови, си1нови, дру1гови;
     2. са4тови.
б) Тип стри2ц – стри4ца: дво2р, ђа2к, кљу2ч, ми2р, но2ж, пу2т, џа2к, шта2п.
Примери забележени у Салајци, Подбари и Роткварији у потпу-

ности се поклапају са ситуацијом коју је за овај тип запазио Даничић 
(1925: 22).
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У множини је акценат дугоузлазни, без обзира на то да ли је основа 
проширена или није: дво4ри / дво4рови, ђа4ци, кљу4чеви, но4жеви, пу4теви, џа4-
кови, шта4пови. У Ковиљу је забележен исти акценат (Годић 1975: 141). 

в) Тип во 2з – во1за: бо2г, ме2д, го2ст, по2ст, ро2д, ро2г.
Сви наведени примери забележени су и у Српским акцентима (Да-

ничић 1925: 23), с тим што се у множини именице ро2г не чују облици: 
ро1зи, ро1ге. Разлика је и у томе што Г јд. ове именице може да гласи и 
ро2га, тј. она може да припада и типу зи2д – зи22да. Потврду за ову употребу 
нисам пронашла у говору Каћа, Госпођинаца или Ковиља.

У Л јд. ове именице имају следеће облике: бо1гу, ме1ду, го1сту, по1сту и 
по3сту, ро1ду, ро1гу.

Већина именица у множинским падежима има краткоузлазни акце-
нат: бо3гови, бо3го 5ва, бо3говима, бо3гове... Изузетак су именице: по1стови, 
ро1гови. Овај акценат потврђен је у говору Каћа (Недељков 1984: 35).

г) Тип бра1т – бра1та: зе1т, ле1б (чешће ле1бац), лу1к (чешће лу1кац), ра1т, 
шпа1јз. 

Већина именица овог типа задржава краткосилазни акценат.
У Л јд. код именица ра1т и шпа1јз јавља се краткоузлазни акценат: 

ра3ту, шпа3јзу. Исти акценат је и у Госпођинцима (Даничић 1925: 25; По-
повић 1968: 99).

Именице ле1бац и лу1кац у косим падежима губе суфикс -ац: ле1бац, 
ле1ба, ле11бу... Овај суфикс губи се и у Каћу (Недељков 1984: 35).

Само код именице сва1тови забележено је померање акцента у ДИЛ 
мн.: у свато3ви. Тако је и у Госпођинцима (Поповић 1968: 98).

д) Тип ко 1њ – ко3ња: ду1х, кр1ст, ма1к, пла1ц, ско1к, шпри1ц.
У И јд. мења се једино квалитет акцента. Нису забележени примери 

с неакцентованом дужином: с ду3хом, кр3стом, ма3ком, пла3цом, шпри3цом. 
Ово је разлика у односу на говор Госпођинаца (Поповић 1968: 98) и Да-
ничићеву норму (1925: 25).

У ДИЛ мн. код именице ко1њ поново се јавља краткосилазни акце-
нат: с ко1њима или је очуван стари наставак у И мн.: с ко1њи.

ђ) Тип ве4нац – ве4нца: вра4нац, ру4чак, сле4пац, чва4рак.
Од Даничићевих примера чују се још све4тац и ђе4рам (Даничић 1925: 

26).
У Г мн. у појединим примерима јавља се дугосилазни акценат: ве2на-

ца, вра2наца, сле2паца, чва2рака. Овакво стање запажено је у свим испита-
ним суседним говорима (Даничић 1925: 27; Недељков 1984: 35; Поповић 
1968: 99; Годић 1975: 146).

е) Тип ја3стук – ја3стука: Бо3жић, ве3ртеп, ду3кат, ја3стук, је3зик, о3браз, 
о3рај, У#скрс, у3нук, чо3бан, чо3век.
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У Г мн. краткоузлазни прелази у краткосилазни акценат: ду1ка5та, 
ја1сту5ка, је1зи5ка, о1бра5за, о1ра5ја, у1ну5ка, чо1ба5на. Тако је и у Госпођинцима 
(Поповић 1968: 100).

Именица чо3век има само краткоузлазни акценат, као и у Госпођин-
цима, Каћу и Ковиљу (Поповић 1968: 100; Недељков 1984: 38; Годић 
1975: 147), за разлику од Даничићеве норме где се јавља и облик чо1век 
(Даничић 1925: 32).

ж) Тип жи3вот – живо3та: све3док.
Забележене су само именице све3док и жи3вот. Њихова промена по-

дудара се са оном коју је забележио Даничић: све3док, сведо3ка, сведо3ку 
(Даничић 1925: 29). 

з) Тип ста1рац – ста2рца: сто1лњак.
Забележена је само именица сто1лњак, сто2лњака, која није наведе-

на код Даничића. У употреби је и облик са дугосилазним акцентом сто22-
лњак.

и) Тип во3јни5к – војни4ка: аре3нда5ш, бе3ћа5р, бу3на5р, ва3го5н, ђубре3ња5к, ко-
ри3нђа5ш, кочи3ја5ш, ла3во 5р, ме3са5р, новча3ни5к, патли3џа5н, па3су 5љ, ре3га5л, са3ла5ш, 
све3ча5р, со3да5р, шара3јто5в.

Примери које је навео Даничић (1925: 35) не поклапају се са онима 
које сам чула и навела као примере у свом раду, али могу да се чују у 
свакодневном говору. Даничићеви примери гла1сник, гр3геч, ве 1зи5р, као и у 
Каћу, не припадају овом типу именица (Недељков 1984: 40).

ј) Тип ку1рја5к – ку1рја5ка: а1та5р, ба1дња5к, бо1га5љ, ди1на5р, ме1се55ц, у1ја5к, ча1р-
да5к. 

Сви наведени примери познати су и код Даничића (1925: 36). Дру-
гачији акценат имају Даничићеве именице: за2пад, са3ла5ш, Бу3ди5м, пи3са5р. 
Исти акценат забележен је и у говору Каћа (Недељков 1984: 40).

к) Тип ка 1ме5н – ка1мена.
У наведеном корпусу није забележен ниједан пример овог типа сем 

у речи ка1ме5н, али се могу чути још четири Даничићева примера: пра1ме5н, 
пла1ме5н, гру1ме5н, са истим акцентом као и у Српским акцентима (1925). 

ИМЕНИЦЕ с. р.
Код именица с. р. издвојени су главни типови са акценатским алтер-

нацијама.
а) Тип ви4но – ви4на: ја4је, мле4ко, пла4тно, оде4ло, вра4та (плуралија тан-

тум), ле4ђа (плуралија тантум).
Именица ја4је најчешће се чује у косим падежима само са прошире-

ном основом: ја4јета.
Од Даничићевих примера са сугласничком групом у основи про-

нашла сам једино пример пла4тно.
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Именице ја4је, ле4ђа и вра4та у Л мн. употребљавају се у архаичном 
облику са дугосилазним акцентом: по3 ја5ји, на3 ле5ђи, на3 вра5ти.

б) Тип де 4те – де3тета: вре4ме, ја4је, па4рче.
Једини Даничићев пример са  проширењем на -н-: вре4ме у говору 

старог Новог Сада одговара промени коју је навео Даничић (1925: 71): 
вре1мена, вре1мену, вре1меном, вре1мену. У множини у свим падежима губи 
се акценат са првог слога: време3на, време3нима. У Г мн. на другом слогу 
јавља се дугоузлазни акценат: време4на.

Именице ја4је, па4рче у косим падежима имају  проширење -т-. Иста 
ситуација је и у говору Каћа (Недељков 1984: 51).

в) Тип пра2се – пра1сета: ждре2бе, пра2се.
Именица ждре2бе у Г јд. има дугосилазни на првом слогу, за разлику 

од Госпођинаца, Каћа, Ковиља и Даничићеве норме (Поповић 1968: 102; 
Недељков 1984: 51; Годић 1975: 155; Даничић 1925: 71).

г) Тип се 3ло – се1ла.
Акценат ове именице мења се у множини: се1ла – се2ла – се1лима, као 

и код Даничића (Даничић 1968: 63).
д) Тип ка 3ндило.
У Г мн. акценат се мења као и код Даничића (1925): ка1нди5ла, и у 

Каћу (1925: 65; Недељков 1984: 48).
ђ) Тип ме1сто: бра1шно, бла1то, ко1ло, је1ло, о1ко.
У Г мн. имамо дугосилазни акценат код именица ко1ло и је1ло: ко2ла, 

је2ла. Све ове именице забележене су с истим акцентом и код Даничића 
(1925: 64).

ИМЕНИЦЕ ж. р.
а) Тип стра4на: бра4зда, бу4џа, ло4тра, ра4на, ру4жа, о4вца, сна4га, со4да, 

та4бла, џе4га, штру4дла.
 У Д  јд. ове именице задржавају акценат Н јд., што није случај код 

Даничића, а ни у говору Госпођинаца (Даничић 1925: 5; Поповић 1968: 
103). Даничић у овој позицији бележи дугосилазни акценат.

 У А јд. имамо поделу:
1. стра2ну;
2. бра4зду, бу4џу, ло4тру, ра4ну, ру4жу, о4вцу, со4ду, та4блу, џе4гу, штру4длу.
 У ДИЛ мн. код Даничића ове именице добијају и краткоузлазни ак-

ценат, а у говору Салајке, Подбаре и Роткварије забележени су примери 
са дугоузлазним акцентом. Слична ситуација је у Ковиљу и Каћу (Дани-
чић 1925: 5; Годић 1975: 158; Недељков 1984: 23).

б) Тип цр2ква: Дра2га, ла2рма, ба2шча, по2рта, шко2ла (шко1ла), ћу2рка, шу2нка.
Акценат ових именица се не мења ни у једнини, ни у множини. Је-

дино именица ћу2рка у Г мн. има облик ћу1ра5ка. Овај пример забележен је 
и у Ковиљу (Годић 1975: 158).
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в) Тип во 3да: ве3кна, вр3ста, зе3мља, же3на, пло3дња, ру3ка.
У А јд. јавља се краткосилазни акценат у: зе1мљу, во1ду.
Све именице код којих је В јд. уобичајен имају краткосилазни ак-

ценат, као код Даничића, у Каћу и Госпођинцима (Даничић 1925: 6; Не-
дељков 1984: 25; Поповић 1968: 104).

У И јд. сачувана је постакценатска дужина у облицима: же3но5м, ру3-
ко5м; али се у већини случајева она губи.

г) Тип живи3на: врући3на, кафа3на, ора3нија, среди3на, цигља3на, шта-
ни3цла.

У А јд. остаје краткоузлазни акценат, као у Н јд.: среди3ну, кафа3ну, 
врући3ну, штани3цлу. Није примећен краткосилазни акценат као код Дани-
чића и Поповића (Даничић 1925: 10; Поповић 1968: 104). Исти акценат у 
овом положају чује се и у говору Каћа (Недељков 1984: 29).

Једино се код именица живи3на и врући3на у Н и А јд. среће краткоси-
лазни акценат: жи1вина, жи1вину, вру1ћина, вру1ћину.

У Г мн. скоро све именице имају дугоузлазни акценат и наставак -а.
д) Тип ли3вада: ки3рија, а3влија, зе3мичка, ка3шика, ба3тара, ма3шина, ка3-

руце, пи3јаца, ба33бура, сла3нина, фу3руна, сто3лица, кр3мача, пра3шчара, по3га-
ча, и3кона, мо3тика, бу3ндева, ка3мџија, ме3сара, со3дара. 

Јавља се промена акцента у Г мн.: ки1ри5ја, а1вли5ја, ка1ши5ка, ба1та5ра, 
пи1ја5ца, ба1бу5ра, сла1ни5на, фу1ру5на... Иста је ситуација и у говору Госпођи-
наца (Поповић 1968: 105).

ђ) Тип књи1га: бри1га, ву1на, ма1ти, ку1ћа, га1зда, сли1ка, те1тка, ма1па, тр1ка, 
ри1ба, мли1на, сла1ма, со1ба, су1па, кру1на, плу1та, о1бга, кра1ва, тр1ска, сто1ка, 
шти1кла.

Код Даничића све именице са консонантском групом у основи до-
бијају -а- у Г мн. (Даничић 1925: 8). Од примера који су забележени у 
говору Салајке, то је случај једино у примеру шти1ка5ла.

Код именица које добијају наставак -ама, -а- је често дуго: ку1ћа5ма, 
га1зда5ма, бри1га5ма, те1тка5ма, што је потврђено и у Госпођинцима и у Каћу 
(Поповић 1968: 103; Недељков 1984: 27).

Именица тр1ска чује се, међу новосадским староседеоцима, и са 
краткоузлазним акцентом: тр3ска.
4.2.  Акценат заменица

ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ
а) Код личних заменица у облицима ме3не, те3бе, се3бе; ме3ни, те3би, се3-

би акценат је увек само краткоузлазни и не врши се преношење на пред-
лог: од ме3не, за те3бе, о се3би, о ме3ни, у те3би. Исто је запажено и у говору 
Госпођинаца и Каћа (Поповић 1968: 113; Недељков 1984: 54).
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б) У И јд. личне заменице ја2 акценат је увек кратак и пренесен: Иће 
са1 мном у башту.

ПРИДЕВСКЕ ЗАМЕНИЦЕ
а) Присвојне заменице. Облик ње4зин који се среће код Даничића, у 

говору старог Новог Сада није уобичајен. Даничићев облик чи2ј на Са-
лајци је увек чи3ји. Остали облици ове заменице имају исти облик и акце-
нат као код Даничића: чи3ји, чи3је.

У промени присвојних заменица мо2ј, тво2ј, сво2ј углавном се не чује 
постакценатска дужина на наставцима -ог, -ем, -им.

б) Показне заменице. Постакценатска дужина у говору Салајке, 
Подбаре и Роткварије јавља се у примерима: о3ва5ј, о3на5ј, о3во5г, о3но5м, али 
се често чује и без дужине: о3вај, о3нај, о3вог, о3ном, као у Каћу (Недељков 
1984: 54).

Заменица та2ј у косим падежима има краткосилазни акценат: то1г, 
то1м, ти1м, али је у двофонемским облицима акценат дуг: та2, ту2, те2, то2... 
Иста ситуација је и у говору Каћа (Недељков 1984: 55).
4.3.  Акценат придева

а) Тип мла2д: гу2ст, мла2д, пла2в, су2в, ле2п, цр2н.
Сви ови придеви у косим падежима имају само дугоузлазни акце-

нат: гу4стог, мла4дог, пла4вог, су4вог, ле4пог, цр4ног... Овај акценат чује се и 
у Госпођинцима (Поповић 1968: 108). У одређеном виду остаје дугоси-
лазни акценат: мла2ди, гу2сти, пла2ви, цр22ни, су2ви, као што је забележио и 
Даничић (1925: 212).

б) Тип ле 2ви: ма2ли
Ови придеви не мењају свој акценат у парадигми, као и код Дани-

чића (1925: 213). Једино је у прилогу очувано ма1ло, што је забележено и 
у Госпођинцима (Поповић 1968: 109).

в) Тип бо 2с – бо3са и го2 – го3ла.
Ова два примера слажу се са ситуацијом коју бележи Даничић у не-

одређеном виду (Даничић 1925: 213). У одређеном виду у Н мн. бележи 
се краткоузлазни акценат: бо3си, го3ли.

г) Тип пу1н: здра1в, кр1т, ло1ш, сла1б, спо1р, ста11р, кр1т, ти1х, тро1м, чи1ст, 
ла1к, ме1к, чи1о, про1ст, тру1о. Наведени примери могу се чути и у Каћу (Не-
дељков 1984 : 55). Придев ме1к се чешће чује као ме1кан. У неким од Дани-
чићевих примера са краткосилазним акцентом, у говору Салајке, као и у 
Госпођинцима, могуће је запазити краткоузлазни акценат: про3сти, чи3сти 
(Поповић 1968: 109).

д) Тип гла4дан: го 4рак, гла4дан, вре4дан, ду4жан, же4дан, зла4тан, ма4стан, 
ми4ран, му4тан, пра4зан, сме 4шан, стра4шан, та4ман, те4жак, тре4зан, хла4дан, 
ка4дар.
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Другачији акценат у односу на Даничића (1925) имају следећи при-
мери: кра1так, пли1так, гр2дан, сна2жан, сти22дан, мр2сан, мра2чан, те1чан, што 
се слаже са ситуацијом у Каћу (Недељков 1984: 57). Остали Даничићеви 
примери нису познати.

ђ) Тип ди2ван: бе2дан, бу2јан, бу2ран, гне2ван, гр2дан, ки2ван, сла2ван, сра2-
ман, ту2жан, хи22тан. 

Придеви ср3чан и ве1чан не чују се са дугосилазним акцентом, док се 
придев хи2тан, чује и као хи1тан.

е) Тип го3тов: бо3бов, ви3нов, вр3бов, гло33гов, ду3дов, кр3стов, је3лов, 
ма3ков, мо3мков, о3чев (као и о3цов), по3пов, ро3бов, све3кров, со3мов, тр3-
нов, бри3жљив, ва3шљив, га3дљив, ла3жљив, му3тљив, пла3чљив, пла3шљив, 
сти3дљив, стра3шљив, ћу3дљив, ша3љив, шко3дљив, пи3јан, про33стран, ста3клен, 
же3нин, сна3јин, бо3гат, бра3дат, бр3кат, гла3ват, гр3лат, зу3бат, но3сат, о3кат, ве 3чит, 
љу3тит, ср3дит, че3стит, по3ган, р3ђав (као и р1ђав). 

Придеви са Даничићевим наставком -ии, као и у Каћу, имају један 
слог више: вра3пчији, о3вчији (Недељков 1984: 59).

Одступања у акценту од Даничићеве норме јављају се у следећим 
случајевима: ви1шњев, кли1зав, лу1кав, Лу2кин.

У одређеном виду акценат остаје исти као и у неодређеном. Једини 
пример када акценат прелази на пенултиму јесте придев цркве3ни, али се 
чује и цр3квени.

ж) Тип ви3сок: ви3сок, ду3бок, зе3лен, ма3лен, ру3мен, сви3лен, цр3вен, ша3-
рен, ши3рок.

Остали Даничићеви примери у говору старог Новог Сада нису за-
бележени. Акценат придева у одређеном виду слаже се са Даничићевим 
примерима: ви3соки, ду3боки, сви3лени... 

з) Тип мр3тав.
Ово је једини пример за овај акценатски тип на Салајци, као и у 

Каћу и Госпођинцима (Недељков 1984: 58; Поповић 1968: 111; Даничић 
1925: 219). И у одређеном виду је као и код Даничића: мр2тви.

и) Тип пр1љав: а1лав, а1љкав, бра1шнав, бу1ђав, га1рав, гње1цав, гр1бав, гу1-
бав, гу1рав, дла1кав, дро1њав, жи1лав, зно1јав, ка1љав, ки1лав, кло1пав, ла1јав, 
ма1љав, мли1тав, мр1шав, пр1љав, сли1нав, ће1лав, ћо1рав, ћо1сав, чи1тав, чу1пав, 
ша1нтав, ше1пав, ве1лик, ве1со, ки1со, ме1кан, у1зан, ва1трен, во1ден, гво1зден, 
др1вен, ле1ден, ме1ден, ба1бин. 

Другачији акценат имају речи: му2жов, бо3гов, ре3чит. Одређени вид 
придева: чи1тав и ве1со, на Салајци, Подбари и Роткварији, ретко се чује. 
Неодређени вид придева: чо3јани, во3штани, ву1нени, зе3мљани, ка3мени, 
сла3мени, сва3дбени, такође је ређе у употреби.
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Код Даничића овај тип придева остаје без промене, а у говору старог 
Новог Сада неки придеви добијају у одређеном виду краткоузлазни акценат 
на истом слогу на којем је био краткосилазни у неодређеном. Често се може 
чути: ве3лики, ки3сели, ма3тори, ка3љави, га3рави и у Каћу, Госпођинцима, као и 
код Даничића (Недељков 1984: 59; Поповић 1968: 111; Даничић 1925: 221).

ј) Тип га1дан: би1стар, ве1дар, вла1жан, гла1сан, гре1шан, же1љан, ја1дан, 
ја1сан, мо1кар, ни1зак, о1штар, пло1дан, по1стан, ро1дан, си1тан, сла1дак, сло1жан, 
та1нак, тро1шан, ште1тан.

Од придева који имају само одређени вид срећу се: ба1дњи, гро1бни, 
за1дњи, ку1ћни, ле1тњи, пре1дњи, ра1тни, со1бни, сре1дњи.

Други акценат имају Даничићеви примери: мр2кли, ле22ђни, стра2жњи 
(али се чује и стра1жњи); бо2лан, ве2ран, во2љан, му2чан, ла2жан, о2ран.

У одређеном виду јављају се оба акцента, краткосилазни и кратко-
узлазни као и код Даничића, с том разликом што се краткоузлазни јавља 
чешће: би1стри/би3стри, мо1дри/мо3дри, га1дни/га3дни...

Придев до1бар има исти акценат као и код Даничића, с тим да је у 
алтернацији присутнији краткоузлазни акценат.

Код придева ду1гачак у одређеном виду имамо, такође, кратки узлаз-
ни акценат: ду3гачке су1кње.

За суперлатив је карактеристичан двоструки акценат: на предметку 
нај- чује се дугосилазни акценат, а на основи исти акценат као и у компа-
ративу: на2јста3рији, на2јбо1љи, на2јла1кши, на2јве1ћи... У Каћу и Госпођинцима 
забележена је иста ситуација (Поповић 1968: 113; Недељков 1984: 64). 
4.4. Акценат бројева

ОСНОВНИ БРОЈЕВИ
Број један може се чути и са постакценатском дужином и без ње: је3-

да5н и је3дан. У неким случајевима дужина се обавезно губи: де1сет, два4де-
сет. Код бројева од 11 до 19 неакцентована дужина јавља се на наставку 
-а5јст: два4на5јст, три4на5јст, пе3тна5јст.

РЕДНИ БРОЈЕВИ
Постакценатске дужине не чују се код двосложних редних бројева: 

пр2ви, дру1ги, тре1ћи. Код вишесложних редних бројева може се чути ду-
жина: че3твр5ти, пе3тна5јсти, де3ве5ти.

ЗБИРНИ БРОЈЕВИ
Код збирних бројева нема одступања од акценатске норме: дво1је, 

тро1је, пе1торо. Уколико се испред збирног броја нађе предлог, акценат 
може да пређе на њега: на1 троје.
4.5. Акценат глагола

Акценатске алтернације у појединим категоријама глагола разврста-
не су према Даничићу (1925).
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Као и у говору Каћа, аорист, имперфекат, глаголски прилог прошли 
и садашњи, срећу се врло ретко у свакодневном говору (Недељков 1984: 
64).

Глаголи прве врсте
а) Тип тре4сти – тре4сем: ву4ћи, ту4ћи, обу4ћи, ле4ћи.
Може се запазити да се акценат мења у облицима радног глаголског 

придева, где долази и до сажимања вокала: ву2ко, ту2ко, ле2го. У женском 
и средњем роду акценат је дугоузлазни: ту4кла, ву4кло, ле4гла. Исту ситу-
ацију забележио је и Даничић (1925: 91).

б) Тип пе3ћи – пе3чем.
Чешћи је него тип пе3ћи – пе3че5м. Овом типу припадају следећи при-

мери: бо3сти, пе3ћи, пле3сти, -ве3сти. Код сложених глагола остаје исти ак-
ценат: убо3сти, запе3ћи, испле3сти, дове3сти...

У 1. и 2. лицу множине презента и простих и сложених глагола акце-
нат се доследно мења, и у 3. лицу множине презента често се чује наста-
вак -ду: убоде4мо, запече4мо, доведе4мо, исплете4мо; запече4ду, доведе4ду... 
Даничић (1925) не бележи овакву ситуацију.

в) Тип мо3ћи – мо1жеш: ле3ћи, мо3ћи, ре3ћи.
У презенту глагола мо3ћи чује се краткосилазни акценат у облицима: 

мо1жеш, мо1же. У 1. лицу јд. презента чешћи је облик мо3гу од архаичног 
мо1жем, који је забележен у говору Каћа и Госпођинаца (Недељков 1984: 
65; Поповић 1968: 116). 

Акценат 3. лице јд. презента, такође, није као код Даничића – мо1-
гу, већ је акцентовано као у Каћу и Госпођинцима: мо3гу и мо1же5ду (Не-
дељков 1984: 65; Поповић 1968: 116). 

Даничићев пример ре3ћи у говору старог Новог Сада не чује се у 
презенту, а у перфекту је исти као и код њега.

Глагол ле3ћи има презент по другој Белићевој врсти: ле1гнем, али је 
акценат исти као код Даничића, краткосилазни на првом слогу (Поповић 
1968: 117; Недељков 1984: 66; Даничић 1925: 96).

г) Тип се 1сти – се1днем: је1сти, ди1ћи, па1сти, пу1ћи, сре1сти, сти1ћи.
Неки од ових глагола имају облике по трећој врсти: ди1гнути, пу1к-

нути, сти1гнути. Акценат остаје исти као код Даничића, с тим да се на 
последњем слогу у облицима презента изгубила постаценатска дужина. 
Сложени глаголи имају акценат као код Даничића: по3дићи, по3јести, на3-
пасти. Глагол је1сти нема дублетне форме као код Даничића (1925: 97) и у 
Каћу (Недељков 1984: 66). У употреби је само облик: је1дем, је1деш, је1де, 
је1демо, је1дете, је1ду/је1деду.

д) Тип пре1сти – пре4дем: гри1сти, кра1сти, се1ћи.
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Поменуте глаголе навео је и Даничић и понашају се једнако, сем 
глагола па1сти који у говору старих Новосађана не припада овом акценат-
ском типу.

ђ) Тип чу1ти – чу1јем: би1ти, кри1ти, ли1ти, пи1ти, ста1ти, ши1ти и сложени 
глаголи: и3зути, о3бути, на3пити, за3стати, по3пити, у3шити...

Код овог типа глагола акценат у инфинитиву исти је као и у презен-
ту. Сложени глаголи одговарају Даничићевој норми (1925).

е) Глагол и3ћи.
Промена глагола и3ћи разликује се од оне коју бележи Даничић и гла-

си: и3дем, и3деш, и3де, и3демо, и3дете, и3ду/иде 4ду. Постакценатска дужина се 
не чује увек. Уместо облика и1ду5ћи у глаголском прилогу садашњем, који 
бележи Даничић, чује се краткоузлазни акценат на првом слогу: и3дући. 
У императиву се не чује краткоузлазни акценат, као код Даничића, већ се 
бележи облик и1ди, и1дите, са краткосилазним на првом слогу. Код сложе-
них глагола нема одступања од Даничићеве норме: до4ћи, иза44ћи, изи4ћи, 
оби4ћи, по4ћи, пре4ћи, при4ћи, про4ћи, прона4ћи, рази4ћи се, си4ћи, сна4ћи, у44ћи 
(Даничић 1925: 108).

Глаголи друге врсте
а) (  4 ) акценат код гл. са дво-, тро- или четворосложном основом
Од Даничићевих глагола у говору Салајке, Подбаре и Роткварије могу 

се чути следећи примери: тр4нути – тр2нем, бу4кнути, ви4кнути, ври4снути, 
ди4рнути, ду4нути, кре4нути, ма4нути, му4кнути, му4нути, пр4снути, се4внути, 
си4нути, ср4кнути, ци4кнути, ше4нути. Од сложених глагола забележени су: 
зави4рнути, наср4нути, одшкри4нути, поме4нути, упре4гнути.

Глагол упре4гнути може ићи и по првој врсти: упре4ћи, као што беле-
жи Даничић, а чује се и у Каћу (Даничић 1925: 117; Недељков 1984: 68).

Глаголи друге врсте са (  4 ) акцентом у говору старог Новог Сада 
понашају се у свим облицима онако како је забележио Даничић (1925: 
116–125).

б) (   3) акценат код гл. са дво-, тро- или четворосложном основом
Од Даничићевих примера у говору старог Новог Сада могу се чути: 

то3нути – то1нем, ба3нути, гра3нути, да3нути, ка3нути, кло3нути, ла3кнути, ма3к-
нути, ме3тнути, пла3нути, сва3нути, та3кнути, ша3пнути. Даничићево сле3гну-
ти, на Салајци се чешће чује као сле4гнути. Нема одступања од Даничиће-
ве норме у промени: то1нем, то1неш, то1не, то1не5мо, то1не5те, то1ну/ то1не5ду; 
то3ни, то3ните/то3нте.

в) (   1 ) акценат код гл. са двосложном основом
У говору старог Новог Сада постоје следећи Даничићеви примери: 

ги1нути – ги1нем, бри1нути се, ве1нути, гу1цнути, ди1гнути, др1мнути, жи1внути, 
зи1нути, ки1снути, кле1кнути, ку1цнути, лу1пнути, мр1знути, му1ћнути, ни1кну-
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ти, пе1цнути, пи1пнути, пи1снути, пљу1нути, пљу1снути, пр1снути, пу1кнути, 
сви1снути, ски1нути, смр1кнути се, сти1снути, тре1нути, тре1снути, тру1нути, 
ту1тнути, ћу1шнути, че1знути, чу1чнути, шкри1пнути, шти1пнути, шу1шнути. 
Даничићево и каћко зо1внути чује се на Салајци као зо4внути, пр1снути и 
као пр4снути, а глагол тре1нути среће се и са краткоузлазним акцентом на 
првом слогу. Од сложених глагола јављају се: ва3скрснути, за3бленути се, 
за3грцнути се, и3скрснути, на3мигнути, о3клизнути се, о3тврднути.

Акценатски се сви ови примери слажу са Даничићевом нормом: ги1-
нем, ги1неш, ги1не, ги1не5мо, ги1не5те, ги1ну/ги1не5ду; ги1ни, ги1ните/ги1нте... (Да-
ничић 1925: 122).

Глаголи треће врсте
а) Тип у3мети – у3ме5м/-ем: разу3мети, до3спети.
Ови глаголи се акценатски слажу са Даничићем и са ситуацијом у 

Каћу (Недељков 1984: 70; Даничић 1925: 125).
б) Тип зре1ти – зри2м. 
Овај глагол чује се и са фонетском изменом зре1ти – зре2м. Акценат-

ски се слаже са Даничићем: зре2м, зре2ш, зре2, зре2мо, зре2те, зру2/зре4ду. Иста 
ситуација је и у говору Каћа (Недељков 1984: 70).

Глагол мле1ти акценатски се слаже са Даничићевом нормом, задр-
жава краткосилазни акценат у алтернацији, с тим што се постакценатска 
дужина у 1. и 2. лицу множине презента најчешће не чује.

в) Тип ви1дети – ви1дим.
У паорском делу Новог Сада чује се форма ви1дити. Од Даничићевих 

примера присутни су још: ви1сити, ста1рити, сви1дити се и сложени запо3-
ведити.

Акценат им је као и Даничићев. Интересантан је облик 3. лица мн. 
презента ви1диду са дужином која се може и не мора чути. Ови облици 
глагола забележени су и у говору Каћа (Недељков 1984: 70).

г) Тип жи4вети (жи4вити) – жи4вим: бле4јати, бри4дити, дре4ждати, 
дре4чати, зве4чати, зу4јати, зве4чати, ре4жати, се44дити, сти4дити се, тр4пити, 
ште4дити, и сложени: залу4дити, полу4дити, поску4пити. Врло често се ови 
глаголи чују са икавском заменом јата, како су и наведени. Акценат одго-
вара Даничићевом.

Глаголи ври4штати, ци4чати, цвр4чати, за разлику од Каћа, ипак се чују 
са дугоузлазним акцентом на 1. слогу, а акценат се скратио у Даничиће-
вим примерима: вр3тити, смр3дити, свр3бити.

д) Тип же3лети (же3лити) – же3лим: бе3жати, бе3снити, бо3јати се, бо3-
лети, го3рети, др3жати, же3днити, же3лити, ле3жати, се3дити, сто3јати, тре3пћа-
ти (Даничићево трептјети), тр3чати, и сложени: око3рети се, ско3рети се. 
Са дугоузлазним акцентом на 1. слогу чују се, за разлику од Даничићеве 
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норме и ситуације забележене у Каћу, глаголи ба4здити и затру44днити (Не-
дељков 1984: 70; Даничић 1925: 130).

Глагол хте1ти у презенту и радном глаголском придеву има промену 
као код Даничића: о3ћу, о1ћеш, о1ће, о3ћемо, о3ћете, о1ће/о33ћеду; те1о, те1ла, те1ло 
(Недељков 1984: 71).

ђ) Тип во 3лети – во1лим.
У 1. лицу јд. често се чује облик во1лем. Као и код Даничића (1925: 

131) у облицима презента чује се краткосилазни акценат на 1. слогу. У 
значењу више волети може се чути облик: во3лијем, во3лијеш... ( Недељков 
1984: 71).

Глаголи четврте врсте
а) Тип бра4нити – бра2ним: бе4чити, бла4жити, бу4дити, бу4нити, бу4ши-

ти, ва4бити, ва4рити, гњи4здити се, гња4вити, гње4чити, гра4дити, гре4шити, 
гу4шити, да4вити, де4лити, ди4чити се, дра4жити, дре4шити, ду4жити, ду4рити 
се, жа4рити, жу4љити, жу4рити, зна4чити, ја4вити, је4дити, је4жити се, ју4рити, 
ка4дити, ква4рити, ки4њити, кла4тити се, ко4чити, кра4вити, кра4тити, кру44ни-
ти, кр4њити, кр4чити, ку4мити, ку4пити, ле4пити, ле4чити, ли4чити, љу4бити, 
љу4тити, љу4штити, ма4зити, ма4мити, ома4лити, ма4стити, ме4сити, ми4рити, 
мр4сити, му4тити, па4лити, пла4тити, пра4сити се, пра4шити, пре4тити, опр4љи-
ти, пр4ћити, пу4ћити, ра4внити, ра4дити, ре4дити, пору4бити, преру4чити, са4-
дити, све4тити, сла4дити, слу4жити, слу4тити, ср4дити се, стр4вити, усту4пити, 
су4дити, су4шити, та4њити, твр4дити, тра4жити, тре4бити, тре4знити, тр4ћити, 
тру 4дити се, тру4нути, ту4жити се, фа4лити, ла4дити, ра4нити, це4дити, це4нити, 
оче 4пити, ши4рити и сложени: прибли4жити се, зава4лити, обаве4стити, ос-
ве4стити, онесве4стити, надви4сити, повре4дити се, загли4бити се, загњу4рити 
се, уда4љити, пода4рити, нара4стити, поку4њити се, оцмо4љити, нае4рити се... 
(Даничић 1925: 133). Од сложених глагола које је навео Даничић, не чују 
се: повла4дити, скру4жити, прицвр 4љити. Остали су уобичајени. Глагол до-
ма4шити чешће се чује са краткоузлазним акцентом на 1. слогу. Већина 
наведених глагола припада 7. врсти глагола по подели Александра Бе-
лића. Акценатска промена ових глагола одговара оној коју наводи Дани-
чић (1925: 133).

Од Даничићеве норме одступају: блу4дити – блу4дим, бу4љити, га4јити, 
жу4тити, загу4шити, лу4дити, нара4стити, опу4стити, ти4штити, цви4лити, цр4-
нити. Они по промени припадају Даничићевом типу: тру4бити – тру4бим 
(Даничић 1925: 137).

б) Тип тру4бити – тру4бим: ви4рити, вре4дити, ду4бити, жму4рити, зла4-
тити се, ки4сити, кли4зити, ла4гити, ми4рити, мр4зити, пи4љити, пле4вити, пу4-
зити, пу4пити, сла4дити, стре4пити, та4јити, те4жити, ту4жити, ча4мити, чло4ви-
ти, чки4љити, и сложени: оглу4вити, огру4бити, ожи4вити.
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Акценатска промена одговара Даничићевој (1925: 137).
Глаголи: бу4рити се, жу4рити, ли4чити одговарају промени типа бра4-

нити – бра2ним.
Даничићево запажање да глаголи мењају акценат у зависности од 

тога да ли су прелазни или непрелазни важи и за говор старог Новог 
Сада: ту4жити: ту4жим (Ту4жи за3 њи5м) / ту2жим (Ту2жи се с ко3мшијом) (Да-
ничић 1925: 138, Недељков 1984: 73).

в) Тип па4рложити – па4рложим у говору старог Новог Сада чује се 
и са кратким акцентом па3рложити – па3рложим. Само са дугоузлазним 
акцентом чује се Даничићев пример: ва4шарити. Глаголи: вр4пољити се, 
изми4гољити се, ната4ложити се и упа4рложити се чују се и у варијанти са 
краткоузлазним акцентом: вр3пољити се, изми33гољити се, ната3ложити се, 
упа3рложити. Ова карактеристика представља разлику у односу на Дани-
чићеве примере и говор Каћа.

г) Тип једна4чити – је3дна5чим: бирта4шити, дива4нити, одома4ћити се, 
ина4тити се, јуна4чити се, кинђу4рити се, закора4чити, корма4нити, накостре4-
шити се, окрва4вити, креве4љити се, ленча4рити, изопа4чити се, паза4рити, 
упара4дити се, пиља4рити, певу4шити, пеша4чити, предња4чити, просја4чити, 
проти4вити се, уразу4мити се, риба4рити, рова4шити, рогу4шити се, сата4ри-
ти, скрна4вити, строва4лити, тама4нити, тима4рити, тума4чити, шепу4рити се, 
шћућу4рити се и сложени: забашу4рити, загала4мити, награбу4сити, доз-
логр4дити, заула4рити, прекарда4шити, потклобу4чити се, поконди4рити се, 
узнеми4рити, опаме4тити се, упропа4стити. Остали Даничићеви примери 
нису потврђени од стране информатора.

Слагање у акценатској промени са Даничићевом нормом потпуно је 
(Даничић 1925: 139).

д) Тип живота4рити – живо3та5рим: господа4рити, кочија4шити, ко-
чопе4рити се. Ови примери живи су и данас у говору старих Новосађана.

ђ) Тип па2мтити – па2мтим: ба 2нчити, мо2мчити се, до3кра5јчити.
е) Тип ки2цошити се – ки2цошим се.
Овај глагол је једини познат из наведене Даничићеве групе. Његова 

акценатска промена одговара оној која је забележена у Каћу, с тим што се 
у алтернацији не чује постакценатска дужина.

ж) Тип но3сити – но1сим: во 3дити, во3зити, го3нити, же3нити, ко3сити, 
кре3чити, мо3лити, про 3сити, пу3стити, се3лити, ште3нити се.

Нема акценатских одступања од Даничићеве норме.
з) Тип ло3мити – ло3ми5м/-им: же3лити – же33лим, бе3снити, огла3днити, 

оже3днити, ко3пнити, ле3тити, ро3сити, се3дити.
и) Тип га1зити – га1зим.
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Акценат је исти у краткосилазни у свим облицима, док је код сло-
жених глагола свуда краткоузлазни на 1. слогу. Познати су Даничићеви 
примери: ба1лити, бе1чити, бре1чити, ва1дити, ви1сити, ве1рити се, ве1трити, 
вла1жити, гла1дити, гра1бити, гр1лити, ђу1брити, жа1лити се, ка1снити, ква1си-
ти, ки1тити, кла1дити се, кр1пити, ку1пити, ку1дити, ку1ћити се, ла1тити се, 
ма1шити се, ми1лити се, ми1слити, ме1рити, мр1вити, мр1штити се, му1чити, 
ну1дити, па1зити, па1тити, пе1нити, пла1шити, пра1вити, пра1тити, пр1жити, 
пру1ћити се, пу1нити, пу1рити, пу1шити, ра1нити, ру1шити, си1рити, се1тити се, 
сла1бити, сла1вити, смра 1дити, ста1вити, ста1рити, те1глити, те1шити, ту1рити, 
ћу1шити, ша1лити се. 

Глаголи пете врсте
	Прва подгрупа
а) Тип пи 4тати – пи 2там: наба 4дати, би 4рати, бр 4кати, бр 4љати, ва 4ља-

ти, ви 4ђати, ви 4јати, вла 4дати, во 4дати, во 4зати, вре 4бати, вре 4ђати, га 4ђа-
ти, гру 4вати, гу 4рати, да 4вати, дре 4мати, др 4пати, ду 4вати, зи 4дати, зе 4вати, 
ја 4вљати, ка 4рати, ка 4љати, ку 4пати, лу 4њати, лу 4пати, љу 4љати, заме 4рати 
се, ме 4њати, ме 4шати, мо 4рати, но 4сати, па 4рати, пи 4пати, пи 4тати, пла 4ћа-
ти, пра 4штати, при 4чати, пр 4љати, про 4бати, пр 4скати, пру 4жати, пу 4штати/
пу 1штати, ра 4ђати, ре 4ђати, ру 4гати се, ру 4чати, са 4њати, спа 4вати, стра 4да-
ти, стре 4љати, посту 4пати, су 4мњати, ту 4рати, це 4пати, че 4пати, чу 4вати, 
ша 4рати, ше 4тати се.

У промени у презенту ови глаголи имају дугосилазни акценат у 
свим лицима, с тим што у 3. лицу мн. постоји акценатска алтернација: 
пи4тају/пи2таду.

б) Тип венча4вати – ве3нча5вам: заке4рати, окле4вати, руча4вати, скапа4-
вати, цели4вати, чести4тати.

Глаголи: вози3кати се, кашљу3цати, забо3рављати имају другачији ак-
ценат од Даничићевог.

в) Тип вечера4вати – вече3ра5вам: благоси4љати, занове4тати, малакса4-
вати.

Акценат овог типа глагола исти је као у говору Каћа и као што је 
уочио Даничић (Недељков 1984: 79; Даничић 1925: 164).

г) Типови пра2вдати – пра2вдам, и3грати – и3грам, ве3нчати – ве3нча5м, 
ве3черати – ве3чера5м и гле1дати – гле1дам и глаголи који припадају тим ти-
повима понашају се у складу са Даничићевом нормом.

	Друга подгрупа
а) Тип пи4сати – пи2шем: ве4зати, ви4кати, ди4сати, дре4мати, ду4вати, 

зи4дати, ка4зати, кре4ћати, ку4пати се, ли4зати, ле4гати, му4кати, ски4тати се, 
ср4кати, стру4гати, су4кати, че4пати, ше4тати, шти4пати.

б) Тип сла1ти – ша1љем: кла1ти.
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в) Тип бри1сати – бри1шем. 
У свим облицима акценат је исти и одговара и одговара промени 

коју бележи Даничић.
	Трећа подгрупа
а) Тип бра1ти – бе1рем: пра1ти, тка1ти, зва1ти. Сви глаголи понашају се 

као код Даничића (Даничић 1925: 184).
б) Тип ка11јати се – ка1јем се: ба1јати, ве1јати, гре1јати, ла1јати, се1јати, 

тра1јати. 
Глаголи а1јати, та1јати и ча1јати су непознати. Други акценат има гла-

гол гра4јати. Акценат је исти у свим облицима осим у императиву: ка2ј се, 
ка2јте се.

в) Тип ко3вати – ку1јем: бљу3вати, бри3јати, кљу3вати, пљу3вати, тро3ва-
ти. 

Даничићево сно3вати је непознато. У облицима императива јавља се 
дугосилазни акценат на 1. слогу.

г) Тип сме3јати се – сме3је5м се.
Не слаже се са Даничићем у 1, 2. и 3. лицу множине презента, али се 

исти акценат чује у Каћу: смеје4мо се, смеје4те се, смеје4ду се.
д) Тип кази4вати – ка3зујем: дари4вати, ноћи4вати.
Даничић код овог типа глагола бележи постакценатске дужине, а на 

Салајци се оне не чују.
ђ) Тип ве1ровати – ве1рујем: га1здовати, ле1товати, мо1ловати, не1гова-

ти, ра1довати се, ра1товати, све1товати. Остали Даничићеви примери нису 
познати. Краткосилазни акценат се задржава у свим облицима. Глагол 
пошто3вати има другачији акценат.

5. Закључак

У говор. Салајке, Подбаре и Роткварије дистрибуција акцената је 
углавном као у стандардном језику, с мањим бројем изузетака, најчешће 
у сложеницама и страним речима.

Преношење акцената на проклитику жива је категорија, а зависи од 
броја слогова и морфосинтаксичких обележја.

Постакценатске дужине се понекад јављају, а чешће губе. У свега 
неколико категорија јављају се неакцентоване дужине којих нема код Да-
ничића.

Приметан је утицај реченичне интонације која у упитним реченица-
ма надјачава акценат речи.

Поређењем акцентованих лексема у Даничићевим Српским акцен-
тима са оним које се чују у говору староседелаца Новог Сада, може се 
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установити велика сличност у погледу акцента. Један број лексема које 
Даничић наводи у Српским акцентима није у употреби у свакодневном 
говору староседелаца, те им се ни акценат не може упоредити са Дани-
чићевом нормом. 

У говору мојих информатора могуће је запазити тежњу да акценат 
основног облика речи остане исти и у парадигми. Највеће разлике су у 
погледу постакценатских дужина које су се већином изгубиле или се чују 
факултативно.

Велике сличности, у погледу прозодије, запажају се и са говором 
Каћа, Госпођинаца и Ковиља (где су поређене само именице). Ипак, пра-
во упоређивање могуће је само са акценатском ситуацијом у Каћу јер је 
за тај говор дат најисцрпнији приказ.

_____________
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Maja Stokin

The prosodic characTerisTics oF Morphological caTegories  
in The spoken language oF old novi sad

Summary

The analysis of the prosodic characteristics of morphological categories was carried out 
on the recordings of spontaneous speech of two subjects from old city districts, who were 
followed longitudinally, and were compared to the materials from Daničić’s The Accents of 
Serbian (1925), and to the results of earlier prosodic studies of the spoken language of towns 
in the vicinity of Novi Sad.

The main conclusions are: stress distribution is mainly the same as in the standard lan-
guage, with certain exceptions, most commonly in compounds and loan words; stress shift on 
the proclitic is active, an it depends on the number of syllables and morphosyntactic features; 
postaccentual length is found only occasionally, and is more commonly lost; only in several 
categories unstressed length is found where it does not exist in Daničić’s data; sentence stress 
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noticeably dominates over the stress of individual words in interrogative sentences; the accent 
of the base word form remains the same throughout the paradigm; major similarities in prosody 
are found with the spoken languages of towns and villages in the vicinity (Kać, Gospođinci, 
and Kovilj).



Дејан Средојевић
(Нови Сад)

акценаТ иМеница у Језику вОдиТеља-СПикера нОвОСадСких 
ТелевизиЈСких СТаница

СаЖеТак. У раду су представљени резултати анализе акцента именица у 
језику водитеља-спикера новосадских телевизијских станица. На основу 
изговора четири хиљаде осамдесет примера (хиљаду двеста четрдесет и 
две различите именице), поређењем са облицима наведеним у нормативној 
литератури, утврђен је обим редукције неакцентованих квантитета, као и 
стварна реализација дистрибуције силазних акцената. Представљени ре-
зултати показују које акценатске алтернације савремени језик и даље чува 
и како изгледа процес упрошћавања сложеног система акценатских група.

кључне речи: српски језик, ортоепска норма, прозодијска норма, акценат, 
неакцентоване дужине, акценатске алтернације.

1. Увод

1.1. Прозодијска норма1 представља скуп правила којима се прописује 
природа оног дела речи који је наглашенији у односу на остале делове 
(тоном, трајањем, а често и интензитетом), односно, скуп правила којима 
се дефинише природа акцената и дужина, принципи њихове дистрибу-
ције и специфична правила којима се одређује тачан акценат (или, у слу-
чајевима дублета и триплета, тачни акценти) и присуство или одсуство 
дужина за сваку акцентогену2 реч српског језика у основном или изведе-
ном облику. 

1  Кодификована норма је једна од четири основне особине стандардног језика (Субо-
тић 2005: 15, 22). Сматрајући поједине облике правилним и(ли) широко распрострање-
ним, или, једноставно, сматрајући да су неки облици најадекватнији за чување особено-
сти и(ли) историјског континуитета језика, језички стручњаци у једном тренутку бележе 
ове облике и налажу њихову употребу у званичним граматикама датог стандардног јези-
ка. Тако записани облици престају да прате живи и спонтани развој језика и временом 
почињу да се разликују од истог тог језика који су некад описивали. Реализациона ва-
ријанта норме и сама та норма најчешће се разликују. Разликовање је највеће код норме 
којом се дефинише правилан изговор, тј. код ортоепске норме. 

2  Акцентогене, ортотоничне речи не носе увек акценат, тј. некад могу да буду неакцен-
товане, јер акценат носи реч која иначе спада у групу атоних речи. Проклитике (предлози, 
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Акценатску норму према којој ћемо се равнати у овом раду налази-
мо записану у Акценатским студијама Ђуре Даничића.3 Не смемо забо-
равити да је од момента изласка ових радова до данас прошло око сто пе-
десет година. Због тога ће у раду бити коришћене и савремене граматике 
и језички приручници који обрађују ову област.4 

Када смо дефинисали прозодијску норму, рекли смо да она садржи 
и специфична правила којима се одређује тачан акценат (или, у случаје-
вима дублета и триплета, тачни акценти) и присуство или одсуство ду-
жина за сваку акцентогену реч српског језика у основном или изведеном 
облику – једноставније речено, у прозодијску норму спадају и акценат-
ске алтернације. Њих најбоље уочавамо код глагола и код именица.5       
везници или речца не) спадају у групу атоних речи и некад могу да понесу акценат. У 
изузетним случајевима у реченици се јавља акцентована и енклитика – увек под утицајем 
снажног реченичног, логичког акцента или емфазе. Због свега наведеног, тачније је рећи 
да сваки исказ има једну или више акценатских речи. Овим термином се означава спој 
неколико речи (једне ортотоничне коју може да прати једна или више атоних речи) које су 
све повезане једним акцентом. У наведеној дефиницији ипак не употребљавам овај појам 
из неколико разлога: а) речи се у речницима дају у основном облику и не наводе се увек 
случајеви јављања дате речи у оквиру веће јединице, акценатске речи; б) граматике ретко 
и нецеловито дају правила преношења акцената са акцентогене речи на проклитику, а, 
поред тога, ова појава није тако распрострањена у говорима на подручју шумадијско-
војвођанског дијалекта, она је везана за глаголе или за спојеве предлог + именица, ређе 
предлог + придев + именица – и то само под одређеним условима (Ивић 1994а: 159). 

3  Све Акценатске студије објављене су у књизи Српски акценти (приређивач – проф. 
Милан Решетар).

4  Морамо водити рачуна и о томе да су све наше граматике, бар што се акцената тиче, 
у потпуности дескриптивне – оне износе Вукове и Даничићеве погледе на акценатски 
систем и дају облике који се срећу у свакодневном говору. Оне, међутим, нису прескрип-
тивне – не уводе хијерархију међу наведеним облицима (у односу на њихову учеста-
лост, правилност, или заснованост на старијем стању), не налажу обавезну употребу 
једних облика, нити забрањују употребу других облика (оних за које би било јасно да се 
огрешују о принципе наше актуелне акцентуације, или оних које у савременом језичком 
осећању сврставамо у дијалектизме).

Милка Ивић тачно каже: „Године 1968. навршиће се сто година од како је Србија 
званично примила Вукову реформу – у нашим граматикама још увек није утврђено и 
објашњено да данашњи језик није и не може бити Вуков језик [истицање М. И.]” (Ивић 
М. 1990: 85). 

Слично мишљење износи и Љиљана Суботић: „Стручна јавност, међутим, затвара очи 
пред чињеницом да стандардни српски језик има застарелу прозодијску норму, коју нико 
не поштује, а која се описује у свим нашим фонетикама и граматикама као квази-реал-
ност. На језичким стручњацима, међутим, лежи одговорност и задатак да се овакво пара-
нормално стање разреши.” (Суботић 2005: 141). 

5  Логично би било овде навести и придеве и придевске заменице, али ево шта о томе 
каже Берислав Николић: „У словенским језицима придеви су уопште претрпели много 
већа уједначавања у морфологији. То је створило и специфичне акценатске односе код 
придева који не допуштају да ова врста речи буде широко захваћена савременим акценат-



217акценаТ иМеница у Језику вОдиТеља-СПикера нОвОСадСких ТелевизиЈСких СТаница

1.2. У даљем тексту, израз водитељ-спикер користићемо за сваког презен-
тера, читача вести који у емисијама вести чита унапред спремљен текст 
(чиме је његов говор лишен произвољности, граматичких, па и акценат-
ских грешака карактеристичних за неприпремљене говоре); њега може-
мо да видимо у емисији док чита, или да га чујемо када га у појединим 
моментима ’покрива’ снимљени материјал без тона; овај водитељ-спи-
кер чита текст у емисији која се уживо емитује, тако да нема поновљених 
снимака и исправљања грешака насталих у спонтаном читању.6

1.3. Шумадијско-војвођански дијалекат се дели на два поддијалекта: 
шумадијски и војвођански, при чему се у овом последњем разликују 
сремски, банатски и бачки говори. У бачким говорима разликујемо два 
говорна типа: северозападни, најизразитији око Сомбора и југоисточни 
са центром у Шајкашкој (између ова два налазе се прелазни говорни ти-
пови)  (Ивић 2001: 100–106).

Нови Сад је главни град Војводине и налази се у јужном делу Бачке. 
Да ли то значи да Нови Сад припада бачким говорима – и то типу који 
је карактеристичан за југоисточне говоре са центром у Шајкашкој? На-
равно да не, зато што је језик града посебан појам, донекле независан од 
дијалекта у чијем се окружењу налази. Писмено градско становништво 
(дакле, данас целокупно градско становништво) представља највећи 
концентрат говорника стандардног језика на некој језичкој територији. 
Управо је стандардни језик фактор који уједињује становнике једног гра-
да. С једне стране, он поседује један ниво општости – што му омогућава 
да буде језик свих и да у своју ’заштиту’ узме говорнике из различитих 
области, а с друге стране, овај говор се одликује специфичностима, који-
ма се његови говорници, било жељно и циљано било ненамерно, одвајају 
од говорника из других градова.7 
ским алтернацијама. Исти је случај и са придевским заменицама.” (Николић 1961–1962: 
185). 

Када посматрамо глаголе у језику информативних емисија, најчешће се јављају следећа 
глаголска времена: перфекат, презент, футур. С друге стране, у овом језику не налазимо 
она глаголска времена и облике који су нам најинтересантнији са становишта акценат-
ских алтернација: имперфекат, аорист, глаголски придев трпни. Управо из тог разлога, у 
овом раду ћемо посматрати само акценат именица.

6  Ђурић 2003: 65–67, 376.
7  По Милки Ивић, језички супстандард је „појава типична баш за град”, она додаје: 

„Дијалекат је у граду изразито непостојана категорија: социјални престиж стандардног 
језика је толико велики да све придошлице са села настоје да се што пре отресу свог ло-
калног језичког обележја које најдрастичније открива њихово неурбано порекло” (Ивић 
М. 1990: 102).

О овом проблему писала је и Љиљана Суботић: „Младе генерације из великих градо-
ва адијалекатске су, односно, млади нису носиоци регионалних дијалеката у класичном 
смислу речи. Они не познају свој регионални дијалекат будући да су одрасли уз телеви-
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1.4. Ипак, подсетићемо се општег описа акценатског система у говорима 
који се налазе у основи/непосредном окружењу новосадског говора.

Када посматрамо новоштокавске говоре, процес редукције неак-
центованих дужина, који се може сматрати општом фонетском појавом, 
најдаље је одмакао у говорима шумадијско-војвођанског дијалекта. На 
судбину дужина највише утиче положај слога на ком се дужина нала-
зи. Дужина ће се пре изгубити на слогу који је удаљенији од почетка 
речи него на оном који је ближи почетку. Уколико се дужина налази на 
крајњем слогу, врло је важно да ли је он отворен или затворен. Губљење 
дужина изразитије је код крајњих отворених слогова. Ништа мање није 
важан ни квантитет слога пред слогом на ком се дужина налази. Дужина 
ће се лакше изгубити испред неког дугог слога. На крају, уколико акцен-
товани слог непосредно претходи дужини, тонско кретање у акцентова-
ном слогу утиче на губљење дужина. Дужина ће се лакше сачувати иза 
узлазног акцента, док ће силазни акценат утицати на губљење дужине 
која следи.8

Павле Ивић даје податке за говор Бегеча (насеље у јужној Бачкој, 
непосредна околина Новог Сада): неакцентоване дужине су редуковане 
на отвореној ултими непосредно иза акцента, без обзира на његов ква-
литет и квантитет (дакле, ради се о случајевима: слуша, прода9, купе, 
људи (Gpl)), такође, неакцентоване дужине су редуковане иза дугоси-
лазног акцента, како на затвореној ултими тако и у медијалном слогу – у 
свим осталим случајевима, не долази до редукције (Ивић 1994а: 161). 
Павле Ивић говори и о скраћивању дужина везаном не само за поједине 
фонетске положаје, већ и за морфолошке утицаје (скраћивање на основу 
аналогије).10

зор (и радио) на говорном стандарду који су им ти медији пружали. Овакав акценат је 
њихова верзија стандардног изговора [...] Овај „акценат” је заправо наддијалекатски.” 
(Суботић 1995: 315).

8  Важно је рећи и то да сви ови услови утичу на губљење дужина, али евентуални су-
протни процеси не доводе до јављања дужина (Ивић 1994а: 100–101; Ивић 2001: 95–96; 
Николић 1969: 189–190). 

9  Код двосложних речи са узлазним акцентима чува се дужина настала контракцијом 
вокала.

10  Ова појава се у неким говорима јавља као правило – последњи слог, уколико припа-
да флексивном наставку, не може бити дуг. 

Савремена прозодијска норма не дозвољава било какве редукције неакцентованих 
квантитета. Ипак, у раду Вук–Даничићеви акценатски принципи аутор Асим Пецо из-
носи следеће тврђење: „Стандардни нормативи прихватају и извесне редукције дугих 
послеакценатских слогова: девојака, синова, Американаца, Босанаца. Последња дужина 
у оваквим позицијама може бити и занемарена.” (Пецо 1970: 101). Ни у једном језичком 
приручнику коришћеном у овом раду нисам наишао на закључке који би потврдили став 
Асима Пеца.
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1.5. Ради правилне анализе прикупљене грађе, подсетићемо се на неке 
опште фонетске појаве. 

Павле Ивић, у коауторству са Илсе Лехисте, наводи да је у неколи-
ко студија било установљено „да је с присуством синтаксичке границе 
повезано дужење одсека говора (слога, речи или фонолошке речи, у за-
висности од језика) испред те границе” (Ивић–Лехисте 1996: 235–236).11 
Такође, важно је напоменути да на реализацију акцента утиче и положај 
речи у реченици.12

1.6. Многи истраживачи у својим радовима напомињу да је наш про-
зодијски систем озбиљно уздрман, а неки чак да је дошло и до њего-
вог урушавања. Два проблема којима се посвећује највише пажње јесу 
скраћивање или потпуни губитак неакцентованих дужина и скраћивање 
акцентованих дужина и јављање силазних акцената на унутрашњим сло-
говима.13

11  Аутори показују да је дужење највеће „на крају нефиналне клаузе”. Веће је дужење 
и на крају упитне реченице у поређењу са изјавном реченицом. Такође, дужење финал-
ног слога је веће после силазних него после узлазних акцената (после силазних акцената 
дужење може да буде повећано и за 73,1% : после узлазних акцената дужење иде до 
41,9%). Дужење финалног слога двосложних речи износи и до 43,3%, а слични су подаци 
и за последњи слог тросложних речи.

12  Тако Јелица Јокановић-Михајлов експериментално доказује да је на почетку рече-
нице узлазност узлазних акцената врло изразита, она је просечно за 35 Hz већа него у 
истоветним акцентованим вокалима у средини реченице. Уколико се речи са узлазним 
акцентом нађу на крају реченице, долази до општег слабљења фонационе струје и губи се 
узлазна интонациона компонента. Када су узлазни акценти у питању, медијални положај 
у реченици се показује као неутралан (Јокановић-Михајлов 1983: 301–302; Пецо и 
Правица 1991: 200, 217). Аутори Ивић и Лехисте код речи у финалној позицији изјавних 
реченица налазе: силазну основну фреквенцију и појаву ларингализације. Обе појаве 
налазимо и код силазних и код узлазних акцената – „што у многим случајевима доводи до 
потпуне неутрализације опозиције између ова два акценатска типа”; два акценатска типа 
се, међутим, јасно разликују у почетној реченичној позицији. Када су кратки акценти 
у питању, аутори наводе да је „опозиција неутрализована када се они налазе на крају 
нефиналних клауза” (Ивић–Лехисте 1996: 210–214).

13  Ивић М. 1990: 14; 106; Ивић 1998: 481.
Љиљана Суботић у раду О пројекту „Говор и језик” у емисијама Радио Новог Сада 

на српскохрватском језику. Фонетске карактеристике износи следеће закључке: 1) у 
испитиваном узорку нађен је релативно мали број лексема са силазним акцентима на 
унутрашњим слоговима (и то како у страним речима тако и у домаћима, најчешће, сложе-
ницама); 2) у везама предлог + акцентогена реч са силазним акцентом нема преношења 
акцената на проклитику; 3) у испитиваном узорку често долази до дезакцентуације при-
дева, прилога и заменица; 4) иако је забележено доста примера са сачуваним дужинама, 
њихово губљење много је евидентније и то у свим категоријама; доследно или делимично 
уклањање квантитета показује се као веома јака тенденција; 5) нису скраћени само дуги 
неакцентовани слогови, већ и дуги акцентовани; 6) у испитиваном узорку појављује се 
јака тенденција стварања спорадичних нерегуларних дужина које имају очигледну функ-
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2. Циљеви и задаци истраживања

Истраживање, чије резултате представљам у овом раду, имало је за циљ 
да покаже акценатски лик именица употребљених у језику водитеља-
спикера информативних емисија новосадских телевизијских станица:

– да ли се у испитиваном узорку именице јављају у оном основ-
ном облику у коме их наводи Речник српскохрватског књижевног језика 
(РМС) и да ли њихови остали облици (дакле, њихове промене) одгова-
рају типу промена назначених у овом речнику;

– које именице у испитиваном узорку налазимо употребљене у лику 
другачијем од оног који препоручује РМС и по којој се промени онда 
мењају (одговори на ова два питања показаће да ли се у појединим ка-
тегоријама именица и даље чувају акценатске алтернације или се јавља 
уопштен акценат кроз целу парадигму);

– да ли код говорника у неким ситуацијама долази до скраћивања 
акцентованог квантитета; 

– да ли се чувају лексичке дужине и, ако се чувају, у ком фонетском 
окружењу;

– да ли се чувају дужине карактеристичне за одређене граматичке 
категорије;

– који услови утичу на губљење дужина;
– да ли се јављају секундарне дужине и, ако се јављају, под којим 

условима.

цију цезуре – да би се добило у времену како би се визуелно обухватио, сагледао текст 
који следи (Турчан 1985: 9–15). Драгољуб Петровић и Љиљана Суботић у раду Комуника-
цијске и говорно-језичке карактеристике ТВ дневника Телевизије Нови Сад на српскохр-
ватском језику. Фонетске карактеристике долазе до следећих закључака: 1) радикално 
укидање послеакценатског квантитета; 2) снажна тенденција ка скраћивању квантитета и 
под акцентом; 3) појава силазних акцената ван првог слога (према Суботић 1995: 314).

Аутор рада Куда су се запутили српски акценти, Драгољуб Петровић, веома слико-
вито представља да „српски језик има данас западну акценатску норму [истицање Д. 
П.] и друкчију источну акценатску праксу [истицање Д. П.], при чему је њихове односе 
најбоље формулисао Белић – на истоку српског језичког простора ’све је као код Вука, 
па ипак је све друкчије’”. Аутор изводи закључак да је норма постављена конзистентно, 
али не функционише тако у свим областима, тако да се почињу појављивати извесна 
одступања у распореду силазних акцената и она се углавном своде на чување силазних 
акцената (изразитије дугог него кратког) у унутрашњости речи. Такође, постоји тежња да 
се измени тонска линија силазних акцената који се налазе ван почетне позиције. Иако се 
та тенденција некад доследно спроводи, она ипак није овладала системом. Закључак је 
јасан – акценатски систем на српском истоку морамо рестандардизовати и том послу се 
не може приступити ни са становишта појединачних регионалних језичких навика ни са 
становишта личних предубеђења (Петровић 1998: 4–8).
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3. Методологија и план истраживања

Прва фаза истраживања трајала је од 24. априла до 9. маја 2006. године и 
у том периоду је био снимљен испитивани узорак.14 Снимљене су емиси-
је вести: ТВ Нови Сад, ТВ Аполо, ТВ Канал 9 и ТВ Панонија.

У следећој фази сам записао снимљени материјал. Запис је у виду 
фонетског транскрипта.15 Иако многи истраживачи предлажу бележење 
акцената уз помоћ мањег броја знакова (Wayles Browne 1965: 147–153), ја 
сам се у овом раду држао традиционалног начина бележења акцената. 

За сваку од именица из узорка утврдио сам у ком је лику наводи 
РМС. На основу облика номинатива и генитива једнине, сходно прави-
лима која наводи Даничић, одредио сам правилан облик сваке именице 
у траженом падежу. Упоредио сам облике који су изговорени са облици-
ма који су правилни. У раду је анализирано приближно четири хиљаде 
осамдесет примера – хиљаду двеста четрдесет и две различите именице. 
Именице су разврстане у сто педесет и две акценатске групе.16  

4. Резултати истраживања17

4.1. Истраживање је показало да један број именица има промену разли-
читу од оне која је наведена у РМС и Правопису из 1960. године, као и 

14  Све емисије су снимљене на рачунару. Из сваке емисије узет је исечак приближно 
истог трајања – део који говори водитељ-спикер (у ком нема додатних  прилога других 
водитеља-спикера).

15  При фонетској транскрипцији води се рачуна о алофонским детаљима „у различитој 
мери зависно од циља транскрипције” (Кристал 1988: 70). Ова транскрипција подразумева да 
се речи пишу у оном облику у ком се изговарају са свим аутоматским гласовним променама у 
самој речи и на граници речи (уколико речи нису сегментиране паузама). Како смо се у овом 
раду бавили особинама које се јављају на супрасегментном нивоу, у раду нису бележене све 
алофоне варијанте одређених фонема. Фонетски транскрибован материјал се пише у угла-
стим заградама ([]). У стручним радовима, знаком [а] означава се краткоћа, тј. означава се да 
на датом вокалу није изговорена дужина којој је ту иначе место. Како је у испитиваном узорку 
веома изражена појава губљења дужина, у тим случајевима ћу ипак избегавати овај знак, 
чиме ће изнети материјал бити много прегледнији. Знаком [ə] бележен је изговор вокала који 
услед слабе и непрецизне артикулације нема карактеристичну вокалску боју, он у потпуности 
одговара паразитском вокалу, пратећем гласу који прати изговор сугласника, само, за разлику 
од њега, има нешто дуже трајање.

16  Именице су сврстане у групе на основу броја слогова, акцента основног облика, 
акцента у осталим падежима, проширења или непроширења основе у појединим паде-
жима, повећања или неповећања броја слогова кроз парадигму (непостојано а) (Пешикан 
1969: 121). 

17  Овде ће бити представљен део резултата истраживања које је спроведено за потребе 
ауторовог магистарског рада Прозодијска норма именица у језику водитеља-спикера инфор-
мативних емисија новосадских телевизијских станица, који је одбрањен 15. јуна 2007. год. на 
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Акценатским студијама Ђ. Даничића, које су послужиле као основ свих 
каснијих норматива. 

а) именице мушког рода: врх (сто : стола → роб : роба)18, гено-
цид (помоћник : помоћника → благослов : благослова), дерби (бубрег 
: бубрега → беден : бедена), дом (бог : бога → роб : роба), заговор-
ник (заповедник : заповедника → Васојевић : Васојевића), изабраник19 
(заповедник : заповедника → Васојевић : Васојевића), Јевреји (родитељ 
: родитеља → одговара множинским облицима типа маторац : маторца), 
компромис (родитељ : родитеља → апостол : апостола), Котор (бубрег : 
бубрега → беден : бедена), Космет (бубрег : бубрега → беден : бедена), 
напад (закон : закона → добош : добоша), одзив (закон : закона → бубрег 
: бубрега), оквир (војник : војника → беден : бедена20), период (агалук 
: агалука → апостол : апостола), пљусак (пљусак : пљуска → ветар : 
ветра), помак (бубрег : бубрега → закон : закона), преглед (закон : закона 
→ бубрег : бубрега), програм (бубрег : бубрега → беден : бедена), развој 
(закон : закона → бубрег : бубрега), састав (закон : закона → добош : 
добоша), сервис (војник : војника → беден : бедена), снимак21 (пљусак 
: пљуска → ветар : ветра), статус (закона : закона → бубрег : бубрега), 
ток (бог : бога → роб : роба), удео (бубрег : бубрега → беден : бедена), 
удес (бубрег : бубрега → беден : бедена), указ (бубрег : бубрега → закон 
: закона), улаз (бубрег : бубрега → закон : закона), упит (бубрег : бубрега 
→ закон : закона), успех (бубрег : бубрега → беден : бедена), финиш 
(бубрег : бубрега → беден : бедена), хришћани (родитељ : родитеља → 
одговара множинским облицима типа нагласак : нагласка);   

б) именице средњег рода: јединство (одело : одела → вретено : 
вретена), подручје (колено : колена → зачеље : зачеља), сликарство 
(одело : одела → вретено : вретена);  

Филозофском факултету у Новом Саду, пред комисијом у саставу: проф. др Љиљана Суботић, 
менторка, проф. др Мато Пижурица и доц. др Јелица Јокановић-Михајлов. 

18  У загради прво наводим акценатску промену прописану нормом, а затим акценатску 
групу по којој се именица мења у узорку. 

19  Иако множински облици ове именице данас углавном гласе изабраници : изабраника 
(тип Васојевић : Васојевића), у једнини подједнако често може да се чује и изабраник 
: изабраника (правилна промена) и изабраник : изабраника, на основу чега можемо 
закључити да је у току процес преласка именице из једне, прозодијски оптерећеније гру-
пе, у другу, прозодијски једноставнију групу.  

20  Иако се ова именица влада попут примера беден : бедена, она није у потпуности 
прешла у ту акценатску групу. То најбоље потврђује локатив једнине у ком се још увек, 
истина, не тако доследно, чува облик – у оквиру (И33).

21  На основу узорка можемо закључити да се именица снимак влада као дублет, налазимо 
облике који имају правилну промену, али и облике који иду по промени типа ветар : ветра. 
Нађени примери су у складу са облицима које можемо чути у свакодневном говору. 
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в) именице мушког и женског рода на -а: агресија (болесница 
: болеснице → постојбина : постојбине), грмљавина (беспослица : 
беспослице → гаталица : гаталице), донација (боровница : боровнице 
→ постојбина : постојбине); Метохија (болесница : болеснице → 
постојбина : постојбине), покрајина (беспослица : беспослице → обрвица 
: обрвице), породица (беспослица : беспослице → гаталица : гаталице), 
привреда (јагода : јагоде → сламчица : сламчице), санација (боровница : 
боровнице → посто јбина : постојбине), хаварија (болесница : болеснице 
→ постојбина : постојбине), чланица (јагода : јагоде → србуља : србуље).
4.2. Глаголске именице средњег рода са акцентом ван пенултиме редовно 
имају кратак наставак -ање/ -ење.22 
4.3. Двосложне и вишесложне именице женског рода на консонант, које 
се завршавају на   -ост или -аст, не чувају неакцентовани квантитет на 
крајњем слогу у номинативу/акузативу једнине23:   

Nsg: [будућност] (И2, И6); [ефикасност] (И8); [могућност] (И8, И21); 
[независнос] (И6); [независност] (И6, И33); [област] (И3); [околност] 
(И33); [опасност] (И1, И3, И13, И33); [сигурност] (И11); [садашњо] 
(И32) (крајњи сугласник [с] сливен са наредним [с]); 

Аsg: [безбеднос] (И5, И7); [безбедност] (И12); [будућност] (И34); 
[забринутост] (И2) [надлежност] (И8); [независнос] (И5); [независност] 
(И2, И5); [ненадлежност] (И8); [област] (И31); [облачнос] (И34); [помоћ] 
(И22); [светлос] (И11).  
4.4. Поједине интернационализме налазимо са силазним акцентом на не-
ком од унутрашњих слогова.24 У питању су именице које, по важећим нор-

22  Како наводи проф. Белић, од партиципа на -н и -т настале су глаголске именице 
типа – правдање и оправдање. По данашњем језичком осећању настанак ових облика 
везујемо за додавање наставка  -је на готов облик трпног глаголског придева. Ипак, уоча-
вамо разлику у акценту: код именица од вишесложних несвршених глагола акценат је као 
у глаголској основи, а код именица од свршених глагола и код једносложних глагола он је 
на самом наставку -ање или -ење. С обзиром на то да је партицип од кога су настале имао 
двојако значење, неке именице данас разликујемо и по акценту и по значењу – печење 
(радња) : печење (предмет); крштење : крштење (чин) (Белић 1949: 77–79). С друге стра-
не, постоји велик број глаголских именица изведених од непрелазних глагола наспрам 
којих, дакле, не стоји никакав облик трпног глаголског придева. Све овакве именице, како 
објашњава проф. Стевановић, настају „по угледу на оне у којих се општи део подудара с 
обликом трпног придева одговарајућих прелазних глагола” (Стевановић 1964: 491).

23  Ово је један од најпродуктивнијих наставака са сугласником т. Именице које се 
граде уз помоћ овог наставка „и поред доследне мотивисаности, па и приличне продук-
тивности њихове, имају сасвим различите акценте, али им је свима заједничка дужина 
вокала у наставку, која се опет редовно скраћује у свим облицима где то није последњи 
слог” (Стевановић 1964: 537).

24  Експираторни акценат, који наведене речи имају у језицима из којих долазе, највише од-
говара силазним акцентима у српском. Због тога именице ове акценатске групе, иако гласовно 
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мативима,  припадају акценатским типовима: агалук : агалука; арендатор 
: арендатора; богоносац : богоносца; величина : величине; будалаштина 
: будалаштине; Радовашница : Радовашнице. У испитиваном узорку на-
лазимо примере:  

Nsg: [александар] (И2, И13), [документ] (И21), [командант] (И31), 
[парламент] (И21), [телевизиа] (И2); Gsg: [алиансе] (И5), [југославие] 
(И11), [телевизие] (И6, И11), [телевизие] (И2, И2); Asg: [коалициу], 
[телевизиу] (И2, И11); Lsg: [у амбиенту] (И23), [у опозиции] (И2); Npl: 
[категорие]; Gpl: [инструмената] (И5); Dpl: [институциама] (И6); Apl: 
[амбуланте] (И22, И22), [документе] (И21), (И2), [инвестицие] (И13, 
И31), [матуранте] (И21).25 
4.5. Поједине именице налазимо изговорене са два акцента: 

Nsg: [белорус] (И3); [вицеадмирал] (И8), [потпрецедник] (И2, И13); 
Gsg: [неизвршавања] (И32), [полуфинала] (И4), [холокауста] (И4); Lsg: 
[у петроварадину] (И21); Npl: [средњошколци] (И21, И21).
4.6. Код једног броја именица у генитиву множине налазимо сила зне 
акценте ван првог слога. У питању су акценатски типови: маторац : 
маторца; Далматинац : Далматинца; Херцеговац : Херцеговца; болесница 
: болеснице (Суботић 2005: 139–140). Бележимо примере: 

уклопљене у систем српског језика, имају (или, боље речено, задржавају) краткосилазни ак-
ценат на унутрашњем слогу.  Сви такви примери у језику водитеља-спикера не представљају 
само огрешење о прозодијску норму већ су и показатељ језичке неукости. Коментаришући 
појаву речи са силазним акцентом на неком од унутрашњих слогова, проф. Стевановић каже: 
„Ми ове акценте сматрамо недопустивим зато што руше систему од које, једанпут начете, за 
кратко време не би много остало. А рушењем системе и међусобним мешањем акцената биле 
би жртвоване не само музичка предност наших акцената већ и њихове морфонолошке, одно-
сно семантичке функције...” (Стевановић 1964: 152). 

Зашто Даничић и Вук агалук бележе са краткоузлазним акцентом на медијалном слогу, 
када та реч у оригиналном лику има краткосилазни акценат на последњем слогу? Зашто 
документ у данашњем изговору најчешће има само лик са краткосилазним акцентом на 
последњем слогу основе? Чини ми се да је ово одговор – у Вуково и Даничићево време 
говорници су имали тачан језички осећај и велику компетенцију када је у питању акценат 
матерњег језика. Облик *агалук био би, најблаже речено, необичан у њиховом акценат-
ском систему (Вуков Рјечник од 46 000 речи бележи само три са силазним акцентима 
ван првог слога (Стевановић 1963: 6)). Управо зато, Вук и Даничић ову реч једначе са 
неком другом речи из ове акценатске групе, на пример, Драгутин и врше акценатско 
померање у складу са новоштокавским правилима. Данашњи говорник српског језика 
нема тачан и прецизан језички осећај, а за неке граматичке категорије нема никакву 
језичку компетенцију (имперфекат и аорист), тако да његовом систему, крцатом речима 
са силазним акцентима ван првог слога, један пример више не нарушава систем.

25  Са силазним акцентом ван иницијалног слога налазимо и примере: Asg: 
[полугодиште] (И21); Ipl: [неистомишљеницима] (И7).



225акценаТ иМеница у Језику вОдиТеља-СПикера нОвОСадСких ТелевизиЈСких СТаница

Gpl: [албанаца] (И11); [алергиа] (И23, И23); [изузетака] (И2); 
[маратонаца] (И22); [продаваца] (И23); [реакциа] (И23); [украинаца] 
(И8); [финансиа] (И33),  [фреквенциа] (И1). 
4.7. Велику стабилност показују све акценатске групе које чувају исти 
акценат кроз целу парадигму и које немају неакцентоване дужине. 

Такође, веома су стабилне све акценатске групе именица мушког 
рода у којима краткоузлазни акценат + неакцентована дужина ал-
тернира са дугоузлазним акцентом, у питању су акценатски типови: 
војник : војника; помоћник : помоћника; заповедник : заповедника; 
исподсунчаник : исподсунчаника.
4.8. Када су у питању акценатске алтернације карактеристичне за поједине па-
деже, на основу  анализе именица нађених у узорку, можемо да закључимо: 

Именице типа брег : брега чувају алтернацију у Lsg26:  
Lsg: [у виду] (И32); [у граду] (И5, И32, И33); [у делу] (И1, И3, И21, 

И22, И34); [у том делу] (И8); [у делу] (И33); [у квару] (И12); [на плану] 
(И13); [у раду] (И5, И5); [у свету] (И6, И8); [у стану] (И23); [на тргу] (И8, 
И21, И21, И32). 

Код именица типа нос : носа нема доследно спроведене алтернације 
у Lsg:

Lsg: [у броу] (И12); [у крау] (И1); [на крау] (И1, И3, И4, И6); [при 
крау] (И21, И22); [у мосту] (И7); [у носу] (И23); [у току] (И7); [у члану] 
(И1).

Именице типа нећак : нећака  не чувају алтернације у Lsg27 и Gpl:
26  У раду Нешто о српскијем акцентима, Ђуро Даничић каже: „Акценти су у српскоме 

језику врло знатни: они су н. пр. [...] једино и веома јако свједочанство да у Српскоме језику 
има сказ. падеж (локал.); у свијема дојакошњијем нашијем граматикама стоји или да овога 
падежа немамо, или да је он  као и дат. (датив.), а нико се није осјетио да н. пр. град у дат. 
има граду, а у сказ. граду, или облак да у дат. има облаку, а у сказ. облаку, и то не предлога 
ради.” (Даничић 1925: 1). Оваква акценатска померања у Lsg особина су балтијско-словен-
ске групе језика и та се особина сачувала и у другим словенским језицима (Белић 1999: 
171). У свом раду Прозодијски систем савременог српскохрватског стандардног језика, 
Павле Ивић пише: „Код именица с Нсг на ø обележени акценат је знак интензивне се-
мантичке обележености (у сингулару овај акценат има само Л, најобележенији падеж, а у 
плуралу, који је сам већ обележен, сви падежи сем директних, Н, А, В)”. Аутор наводи да 
се односи Dsg граду : Lsg граду чувају у језику, а затим додаје: „При уклањању алтернације 
увек је обележени акценат тај који ишчезава” (Ивић 1998: 485). На основу анализираних 
именица из узорка, међутим, закључујемо да се код појединих акценатских типова чува 
управо обележени акценат. Ипак, много је већи број именица, али и читавих акценатских 
група, код којих не долази ни до каквих акценатских алтернација. 

27  Даничић даје веома исцрпан списак именица код којих долази до дате промене, а 
затим даје и списак именица за које само верује да имају ову акценатску алтернацију, 
иако је никад није чуо. Међу наведеним именицама нема оних које означавају нешто 
живо. У Савременом српскохрватском језику налазимо коментар да је овако обележен 



226 деЈан СредОЈевић

Lsg: [у атару] (И4); [у облику] (И1, И33); [у случау] (И6, И23); [у 
случау] (И4); Gpl: [динара] (И1, И6, И13, И13, И13, И22, И33, И34, И34); 
[динара] (И3, И7).

У акценатској групи глава : главе  налазимо акценатску алтернацију:
Asg: [главу] (И23).
Именице вода, деца и земља28 у Asg доследно налазимо са кратко-

силазним акцентом:
Asg: [воду] (И12); [децу] (И12, И22, И31); [земљу] (И11, И12, И12). 
Као и у свакодневном говору, именицу земља у Dsg бележимо са 

краткоузлазним акцентом: 
Dsg: [земљи] (И4, И31). 
У једном примеру Lsg именице власт29 не налазимо акценатску ал-

тернацију: 
Lsg: [на власти] (И2).

4.9. Када су у питању акценатске групе, можемо закључити: 

локатив редак и да „све више скоро свугде, а у првом реду у већим културним центрима 
нашим – и у лок. једнине преовлађује акценат осталих падежа: о дувару, у ва здуху, по 
облику”. Занимљиво је да аутор, наводећи актуелни изговор у датом моменту, све облике 
наводи са очуваним дужинама другог слога. Ипак, аутор додаје да је сасвим јасно „што 
се данас ретко среће изговор било које именице с друкчијим акцентом локатива осим у 
специјалним случајевима, тј. тамо где се дотичне именице употребљавају као саставни 
делови израза. У изразу: у том погледу много чешће имамо акценат који овде бележимо 
него: у том погледу. Међутим, сасвим је обично: у њеном погледу, има нешто чудно” 
(Стевановић 1964: 219). У Хрватској граматици налазимо облике: облику, мјесецу, 
случају. Облици које наводи Даничић дати су у загради уз напомену да су ређе у употре-
би (Барић 1995: 127).

28  Све именице ове групе имају краткосилазни акценат у Vsg. Неке именице имају 
краткосилазни и у Asg, а само неке од њих и у Dsg. Све речи које имају краткосилазни у 
Asg, исти акценат имају и у Npl. Међутим, неке именице које у Asg задржавају краткоу-
злазни акценат, у Npl имају краткосилазни. Ипак, када је у питању списак именица код 
којих долази до акценатских алтернација, наши граматичари нису имали уједначен став 
– види: Даничић 1925: 6, ставове П. Будманија, Т. Маретића, И. Брабеца, М. Храсте, Ст. 
Живковића и М. Решетара у Пецо 1962: 233–245; Стевановић 1964: 241; Барић 1995: 159.

29  Када је у питању алтернација дугосилазног акцента у дугоузлазни, код именица 
ове акценатске групе, у свакодневном говору ситуација је донекле другачија. Данашњи 
урбани говорници факултативно употребљавају облике са дугосилазним, односно ду-
гоузлазним акцентом у локативу једнине. Услед несигурног језичког осећања, у говору 
Новосађана чујемо: власти и власти; речи и речи; свести (веома ретко – свести). Об-
лик у ствари увек срећемо у овом акценатском лику. У осталим спојевима предлога и 
ове именице, најчешће, не долази ни до каквих акценатских алтернација (уколико се 
између предлога и именице ствар уметне нека друга реч (показна заменица, описни или 
присвојни придев) – савремени језик не зна ни за какве измене акцента, па тако чујемо 
само:  у тој ствари, у Тањиној ствари...). Што се тиче множинских облика, у свакоднев-
ном језику дугоузлазни акценат срећемо у облицима: речи, речима; ствари, стварима; 
цеви, цевима (ипак, чујемо и – цеви, цевима).
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а) Одређене именице задржавају акценат основног облика, али 
мењају тип промене: дуел, миш, Праг, рок, скуп, члан.   

б) На основу анализе именица нађених у узорку, можемо уочити 
веома важну чињеницу – неке акценатске групе више не постоје, јер су 
све именице пришле другој, прозодијски мање оптерећеној промени: 

3031

акценатска група по Даничићу и 
РМС

акценатска група којој су се 
именице приклониле

именице мушког рода

– бедник : бедника – добош : добоша 

– нећак : нећака – беден : бедена 

– гово р : говора – беден : бедена 

– наредник : наредника – краљевић : краљевића

– главничар : главничара – бановић : бановића

– бездушник : бездушника – родитељ : родитеља 

– бунтовник : бунто вника – аа¹а : аа¹аа30

– именице грађанин и мештанин 
у множини

– беден : бедена 

– обичај : обичаја – апостол : апостола 

– ђутуричар : ђутуричара – Васојевић : Васојевића

– потпуковник : потпуковника – Васојевић : Васојевића

именице средњег рода:

– насеље : насеља – зачеље : зачеља 

– сунашце : сунашца – острво : острва 

– шеталиште : шеталишта – аааа : аааа31

– игралиште : игралишта – девојаштво : девојаштва 

– незаконство : незаконства – безакоње : безакоња 

30  аа¹а – ознака за тросложницу мушког рода са краткоузлазним акцентом на прими 
и дужином на вокалу у медијалном слогу, за којим следи скуп сонант + сугласник; у 
облицима једнине именица увећава број слогова. 

31 аааа – ознака за четворосложницу средњег рода са дугоузлазним акцентом на 
прими, у облицима једнине именица не увећава број слогова.
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– воденичиште : воденичишта – јеванђелије : јеванђелија

– остваривање : остваривања – ааааа : ааааа32

– обележавање : обележавања – реструктурирање : 
реструктурирања  

именице мушког и женског рода на –а:

– Јадранка : Јадранке – чесница : чеснице 

– кићенка : кићенке – јагода : јагоде 
– неки интернационализми из 
групе  боровница : боровнице 

– постојбина : постојбине 

– Херцеговка : Херцеговке – беспослица : беспослице 

– Смедеревка : Смедеревке – обрвица : обрвице 

4.10. У узорку није значајно изражена тенденција скраћивања акцентова-
ног квантитета. Један број речи задржава акценатски квалитет, али дола-
зи до редукције квантитета: 

Gsg: [априла] (И2), [биља] (И23), [европе] (И22), [предузећа] (И21), 
[сарадње] (И22); Dsg: [трибуналу] (И32); Lsg: [у природи] (И11), [о 
проглашењу](И33); Gpl: [људи] (И21), [мањина] (И21), [материала] 
(И23), [места] (И23).32 

Код мањег броја речи налазимо редукцију неакцентованог и акцето-
ваног квантитета, као и измене квалитета акцента: 

Nsg: [аутобус] (И12); предузеће (И33); Gsg: предузећа (И33); Dsg: 
[трибуналу] (И32); Asg: [запошљавање] (И23), [регион] (И21); Lsg: [у 
дневнику] (И1); Gpl: расада (И23); [семена] (И23). 

Измењен акценатски квалитет бележимо у примерима: 
Nsg: [акценат] (И23), [чистоћа] (И21, И21), Gsg: [воде] (И22), [горе] 

(И6, И8), [здравља] (И22), [земље] (И23), [министра] (И1), [суспензие] 
(И31), [часа] (И11); Gpl: [професора] (И21), [странака] (И7), [траница] 
(И23), [часова]33 (И3, И6, И11, И11, И12, И21, И22, И23); Dpl: [мањинама] 
(И21); Lpl: [... часовима] (И11). 

32  Бележимо само једну промену у супротном смеру: Dsg:  [анкети] (И5).
33  У наведеним примерима именица се налази на крају изговорног блока. Познато је 

да у финалном положају речи у реченици долази до неутрализације дистинкција између 
акцената (Пецо1991б: 195–217). Како крај реченице прати опадање свих говорних елеме-
ната: висине и интензитета, а и темпо се, такође, успорава, говорници у овим ситуацијама 
не обликују узлазне акценте онако изразито како би то урадили да се реч налази на неком 
другом месту у реченици. Нема примера ове речи изговорене у средини или на почет-
ку изјавне реченице, међутим, из искуства знам да ову реч, у множинским падежима, у 
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4.11. Измене квалитета и квантитета акцента немају општи карактер и 
јављају се као манир појединих водитеља-спикера, чији говор каракте-
рише ’лења’ и непрецизна артикулација, лоша дикција34 и интонациона 
неизражајност – што све има за последицу обесмишљен говор у ком слу-
шалац не налази везу између унутрашњих (суштинских) и површинских 
нивоа и брзо осети замор. Међутим, један посебан вид  измене тонског 
кретања и трајања акцента налазимо у целом узорку. Појаву срећемо при 
обликовању краја говорне, односно мисаоно-синтаксичке целине. Пра-
вљење карактеристичног завршетка може да прати дужење крајњих сло-
гова последње речи:

Nsg: [министар] (И5), [пловидба] (И12); Gsg: [програма] (И3), 
[прописа] (И3); Dsg: [оптужници] (И13); Asg: [начин] (И1); Isg: 
[фашизмом]35 (И32); Lsg: [у наставку] (И12); Npl: [водостаи] (И13, И13), 
[цене] (И6); Apl: [злочине].36

У узорку не налазимо неакцентоване дужине које се јављају због 
проширења акценатске целине енклитиком.37 Код само једног забележе-
свакодневном говору можемо чути и са краткоузлазним и са краткосилазним акцентом. 
Тек би будућа испитивања из области урбане дијалектологије могла да утврде тачну си-
туацију.

34  Дикција – „вештина организовања формалног плана исказа као реализације 
унутрашњег смисла текста. Формални план садржи звукове произведене говорним орга-
нима. Да би формални план уопште могао да постане средство за изражавање садржајног 
нивоа, морају бити остварени сви елементи од којих се он састоји. Једино од тога колико 
је прецизно и тачно реализован сваки елеменат неговорних и говорних звукова зависи 
да ли ће формални план исказа моћи да пренесе смисао текста. Елементи битни за ква-
литетну реализацију звукова произведених говорним органима јесу правилна техника 
дисања и правилна импостација гласа а код реализације говорних звукова важно је да 
ли су сегментни и супрасегментни ниво говора организовани у складу са ортоепском 
нормом. Унутрашњи смисао текста је јединствена свеукупност синтаксичко-семантичке 
структуре која се изговара, зависи од концепта дела и датих околности.” (Средојевић 
2007: 259–260).

35  У неким дијалектима срећемо неакцентовану дужину у инструменталу једнине 
именица мушког рода са наставком -ом (Ивић 1994б: 131). Аналогија је изведена према 
примерима: женом, ного м (у овим случајевима имамо дужину као ознаку граматичке 
категорије). Повољан фонетски положај – затворен крајњи слог и краткоузлазни акценат 
на претходном слогу – утичу на то да се ова дужина чува у говору. Поређењем са овим 
облицима, неакцентовани квантитет се јавља и у инструменталу једнине неких именица 
мушког рода. Ипак, у наведеном случају дужина се јавља због нарочитог истицања речи.

36  Овде спада и пример Nsg: [биста] (И12), водитељка гледа у камеру и изразито 
наглашава реч.

37  У питању су секундарне дужине. Као што смо рекли, шумадијско-војвођански 
дијалекат, нарочито војвођански поддијалекат, карактерише губљење дужине на крајњем 
отвореном слогу. Када се иза овакве речи нађе енклитика, дужина више није на крајњем 
слогу – она се сада налази на унутрашњем слогу нове акценатске целине и самим 
тим може да се чува у говору (од ноге  : од ноге  је). Овај модел се јавља као творач-
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ног примера последњи слог акцентогене речи, медијални слог нове, про-
ширене акценатске речи – не носи неакцентовану дужину: а и водостај 
Саве је у опадању (И6).

Иако је на основу анализе узорка јасно да су неакцентоване дужине 
потпуно редуковане у отвореној и затвореној ултими, налазимо и приме-
ре са сачуваним послеакценатским дужинама. Међутим, дужине су ре-
ализоване због нарочитог истицања речи, које се јављају под логичким 
акцентом у финалној позицији већих говорних блокова:   

Gsg: Тисе (И4); Isg: зоном (И3); Gpl: [извора] (И4).
4.12. Крај клауза, најчешће, има узлазну мелодијску линију. Овакво тон-
ско кретање може да доведе до измене акцента на последњој речи, па се 
као резултат на њој појављује акценат узлазне природе. 

Gsg: [града] (И23), [групе] (И33), [моста] (И4), [подухвата] (И13); 
Asg: [годину] (И34); Lsg: [у години] (И22); Npl: [преговори] (И7); Gpl: 
[странака] (И7).
4.13. Целокупан узорак показује јасну тенденцију потпуне редукције неакцен-
тованих дужина, карактеристичних за поједине граматичке категорије. Гени-
тив и инструментал једнине именица на -а и генитив множине именица свих 
врста редовно су кратки. Дужине су скраћене на крајњем отвореном слогу, 
крајњем затвореном слогу, али веома често и на пенултими. Појава се дослед-
но спроводи, без обзира на то колико слогова има дата реч. Појединим редук-
цијама облици постају потпуно истозвучни другим облицима исте речи, па је 
разумевање поруке могуће тек на основу ширег реченичног контекста. 
4.14. На јављање неакцентоване дужине пред скупом сонант + сугласник 
утиче природа акцента у претходном слогу.38 Уколико је у претходном 
слогу кратак узлазни акценат, дужина ће се реализовати у говору. То по-
тврђују нађени примери: 

Gsg: [директорка] (И31), [кикинда] (И13), [састанка] (И34); Dsg: 
[састанку] (И34); Asg: [оставку] (И31, И31, И31, И32); Lsg: [на састанку] 
(И1, И2, И33); Gpl: [наранџи] (И23). 

ки. Аналогијом према примерима сачуваних дужина испред енклитике, дужине се могу 
јавити и у облицима с првобитно кратким вокалом – уколико се они нађу пред енклити-
ком (од ноге је : село је) (Ивић 2001: 100–101; Николић 1969: 194–195).

38  Појава губљења полугласника у слабом положају одиграла се до краја XI века 
(Николић 1969: 194). То је довело до дужења оног вокала који се сад нашао пред скупом 
сонант + неки сугласник. У савременом језику, у појединим падежима, након испадања 
непостојаног а, долази до дужења вокала који се нађе пред скупом сонант + сугласник. 
Ова се промена одвија аутоматски и условљена је природом сонаната.   

У севернијим млађим новоштокавским говорима, у разним категоријама, долази до 
дужења вокала пред финалним сонантом: Јован, један, чамцом, јесам...(Николић 1969: 
191–194; Ивић 1994б: 131; Ивић 1997: 63).
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Дужине се ретко изговарају после дугих акцената, без обзира на 
скуп сонант + сугласник у наредном слогу: 

Gsg: [набавке] (И34); Asg: [набавку] (И34); Lsg: [у наставку] (И3, 
И11, И12, И21), [у наставку] (И13); [на узорку] (И5); Apl: [сремске 
карловце] (И12); Lpl: [у сремским карловцима] (И21). 

5. Закључак

На основу анализе ексцерпиране грађе јасно је да постоји велика разлика 
између саме норме и реализације те норме у језику водитеља-спикера 
информативних емисија. Све појаве на које је и раније указивано у струч-
ној литератури – нађене су и у корпусу: редукција неакцентованих кван-
титета карактеристичних за поједине граматичке категорије, делимична 
редукција акцентованих квантитета, одсуство особених акценатских 
алтернација, недопуштена реализација силазних акцената у неиницијал-
ним слоговима, као и јављање двојних акцената код појединих именица. 
Значајно је да је детаљном анализом утврђено да је сложени систем ак-
ценатских група, у језику водитеља-спикера, изразито упрошћен, такође, 
прецизно је наведено у ком правцу је ишао процес, које групе више не 
постоје, а које су примиле нове чланове.39 

Задатак који се ставља пред наше урбане дијалектологе није нимало 
лак. На основу ситуације у говору већих културних центара, потребно 
је утврдити:  која је дистрибуција акцената у савременом српском јези-
ку; који су принципи адаптације интернационалне лексике у акценатски 
систем српског језика; у којим се граматичким категоријама јављају не-

39  Још у прасловенској епохи, према врсти акцента и њиховом односу у парадигми, имали 
смо три јасно диференциране групе именица (окситоне, хетеротоне, баритоне). Прасловен-
ски вокалски систем затим је доживео значајне измене. Вокали, који су дотад могли бити 
дуги, кратки или ултракратки, једначили су се међу собом (тачније, један би губио своје осо-
бине и узимао особине другог). Ово је за последицу имало упрошћавање система и губљење 
дистинкција између дугих и кратких вокала. Прасловенски акценатски систем, такође, 
доживљава значајне измене. Он је прво у неколико фаза упрошћаван, чиме су се створиле 
нове додирне тачке међу појединим типовима и услови за разна уједначавања. Уследило је, 
такође, и једначење двојине и множине, а дошло је и до редукције у броју промена именица 
мушког и женског рода. Процес супротан овим силним упрошћавањима уследио је новошто-
кавским акценатским померањем, чиме је уведена нова дистинкција и то на основу тонског 
кретања. Како каже Митар Пешикан: „новоштокавско повлачење акцената није доводило до 
нарушавања односа између појединих типова, јер је повучени акценат био посебне, узлазне 
природе; може се чак рећи да је претварање двоакценатског система у четвороакценатски до-
приносило чувању старих односа и дистинкција” (Пешикан 1969: 121). Због свега наведеног 
данас имамо велик број различитих промена именица. Најновијим упрошћавањем акценат-
ског система именица, чију потврду видимо и у овом раду, настају нови односи између некад 
веома различитих именичких промена.
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акцентоване дужине; у којим фонетским положајима не долази до ре-
дукције неакцентованих квантитета; које су акценатске алтернације и 
данас присутне у језику; који је тачан број акценатских типова на које је 
могуће поделити све акцентогене речи савременог српског језика, и како 
те промене изгледају. Једноставније речено, у годинама (или, прецизније, 
деценијама) које су пред нама савремену акценатску норму стандардног 
српског језика треба утврдити на основу опсежних истраживања репре-
зентативних узорака, односно треба реконструисати стару, постављену 
пре два века на данас нерепрезентативном узорку. 

Списак снимљених емисија 

ознака 
у тексту

водитељ-спикер Телевизија термин емитовања 

И1 Кристина Ненадовић ТВ Нови Сад 26. 04. 2006. 21.00h
И2 Вања Зарић-Певац ТВ Нови Сад 27. 04. 2006. 21.15h
И3 Снежана Живковић ТВ Нови Сад 26. 04. 2006. 16.00h
И4 Оља Поповић ТВ Нови Сад 25. 04. 2006. 23.00h
И5 Мирела Митрић ТВ Нови Сад 28. 04. 2006. 16.00h
И6 Љубица Вујадиновић ТВ Нови Сад 29. 04. 2006. 21.06h
И7 Лаура Вујковић ТВ Нови Сад 24. 04. 2006. 13.00h
И8 Горан Павловић ТВ Нови Сад 09. 05. 2006. 13.00h
И11 Снежана Мартинов ТВ Аполо 24. 04. 2006. 21.00h
И12 Теодора Црепуља ТВ Аполо 25. 04. 2006. 18.00h
И13 Далиборка Влаисављевић ТВ Аполо 26. 04. 2006. 18.00h
И21 Немања Јањић ТВ Канал 9 03. 05. 2006. 18.00h
И22 Наташа Крстин ТВ Канал 9 26. 04. 2006. 15.00h
И23 Александра Ђукановић ТВ Канал 9 27. 04. 2006. 12.00h
И31 Дарко Топалски ТВ Панонија 03. 05. 2006. 19.00h
И32 Мирјана Војводић ТВ Панонија 09. 05. 2006. 21.00h
И33 Татјана Милојковић ТВ Панонија 26. 04. 2006. 19.00h
И34 Светлана Алексић ТВ Панонија 25. 04. 2006. 19.00h
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Dejan Sredojević

The sTress oF nouns in The speech oF announcers oF novi sad Tv channels

Summary

The analysis of the excerpted material revealed that there is a considerable difference be-
tween the norm and realization of the norm in the language of announcers of news programmes. 
The corpus displayed some of the phenomena earlier pointed out in the literature: the reduction 
of unstressed length typical of specific grammatical categories, partial reduction of stressed 
length, the absence of specific accentual alternations, illegitimate use of falling accents in non-
initial syllables, as well as dual stresses in some nouns. A detailed analysis showed that the 
complex system of accentual groups in the language of announcers is remarkably simplified: 
the prosodically burdened groups do not exist any longer, as all nouns have become attached to 
other, prosodically lighter groups (with some noun types this is an ongoing process).



Милан Ајџановић и Миливој Алановић
(Нови Сад)

ПрОзОдиЈСке Одлике ПридевСких видСких ПарОва у ГОвОру нОвОГ Сада

СаЖеТак. У раду је посебна пажња посвећена утврђивању правилности у 
дистрибуцији придевских видских парова, пре свега у контексту слабљења 
системске морфологизације видске категорије. После свођења некадашња 
два деклинациона обрасца на један, кључни маркери дистинкције међу 
члановима видских парова jeсу прозодијске карактеристике. Истраживање 
је засновано на корпусу прикупљеном анкетирањем студената Филозоф-
ског факултета у Новом Саду и старијих, изворних представника урбаног 
говора Новог Сада.

кључне речи: прозодија, придевски вид, говор Новог Сада. 

1. Увод

1.1. Предмет овога истраживања јесте идентификација степена дистинкције 
придевског вида на прозодијском плану, а потом и анализа видске дистрибу-
ције у централним синтаксичким функцијама, што подразумева утврђивање 
постојања одговарајуће придевске видске опозиције у анализираном узорку, 
као и утврђивање степена правилности дистрибуције видских парова на од-
говарајућим реченичним позицијама, тј. функцијама.1

Будући да се видска категорија код придева сматра у великој мери 
нарушеном категоријом и на морфолошком плану, сасвим је очекивано 
да се видске опозиције најпре губе на прозодијском плану, односно, да се 
видски парови уклоне најпре кроз нарушавање правилности у њиховој 
дистрибуцији, а касније и кроз уопштавање само једног облика, односно, 
једног прозодијског лика, посебно у облицима женског рода код којих 
видска дистинкција није морфологизирана.
1.2. За релевантност и поузданост самог истраживања од пресудне су 
важности испитаници, тачније критеријуми њихове селекције. Сви ис-
питаници разврстани су према старосној доби у две донекле хетерогене 

1  Овај рад представља наставак истраживања категорије придевског вида (Ајџановић 
и Алановић 2007).
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групе: млађу и старију, да би се проверило да ли је губљење прозодијских 
разлика развојна тенденција у српском језику, а њени носиоци управо 
млађи говорници. Прву групу су чинили студенти, а другу старији испи-
таници (најстарији испитаник је 1914. годиште), изворни носиоци говора 
Новога Сада.

Млађи испитаници су снимљени у студијским условима уз мини-
мално присуство шума, тако да је забележени материјал високог ква-
литета и поуздан, док су старији испитаници снимљени на терену, на 
подручју града Новог Сада, најчешће на Салајци. У анкети је учество-
вало укупно 30 студената прве године журналистике на Филозофском 
факултету у Новом Саду, међу којима је шеснаесторо који су рођени у 
Новом Саду, а уз њих још троје који у њему живе од раног детињства 
(И11, И16, И25); деветоро испитаника је из других делова Војводине, док 
је по један из централне Србије (И28) и Републике Српске (И22). Свим 
студентима српски је матерњи језик. Приликом снимања сви су испита-
ници, поред података о себи, давали и податке о месту рођења родитеља 
да би се на тај начин утврдила евентуална корелација између њиховог и 
претпостављеног идиома њихових родитеља. Задатак наших испитаника 
био је да прочитају упитник, који је садржавао 30 реченица разврстаних 
према одговарајућој позицији придева чији се видски парови разликују 
на прозодијском плану. Неопходно је нагласити да испитаници нису били 
унапред припремљени на овај вид испитивања, те сматрамо да су по-
даци поуздани. Старији испитаници као типични представници говора 
Новога Сада снимљени су у кућним условима, дакле методом типичном 
за дијалектолошка испитивања, при чему су одговарали на унапред при-
премљена питања у циљу прикупљања што аутентичнијег и поузданијег 
емпиријског материјала. Снимљени материјал је прекуцан и акцентован, 
а кориштен је као заједничка грађа на Одсеку за српски језик и лингвис-
тику у оквиру пројекта Говор Новог Сада.

2. О придевском виду

2.1. Придевски вид представља најнестабилније категоријално обележје 
ове класе именских речи. Видска дистрибуција најчешће се стриктно 
везује само за одређене синтаксичке функције самог придева, као и тип 
и састав структуре у коју је интегрисан. Основна значењска разлика из-
међу одређеног и неодређеног придевског вида огледа се у томе што је 
придев у одређеном виду елемент идентификације и дескрипције појма 
који је означен именицом (Фекете 1973: 236-240), а у неодређеном сред-
ство квалификације неодређене, неангажоване јединке (Фекете 1973: 



237ПрОзОдиЈСке Одлике ПридевСких видСких ПарОва у ГОвОру нОвОГ Сада

241-242). Неретко се, међутим, придевом одређеног вида постиже исто-
времено и ефекат квалификације и идентификације: Тај племенити човек 
је наш учитељ (Mразовић, Вукадиновић 1990: 257).
2.2. Придевски вид није доследно морфологизиран, јер се разликује само 
у сингулару и то код придева мушког и средњег рода (код ових последњих 
ни у номинативу, те ни у акузативу и вокативу као синкретизованим об-
лицима), с тим да се ни тада ове две придевске парадигме не разликују 
у потпуности (вокатив и инструментал исти су у обе видске варијанте), 
што проузрокује уједначавање две придевске видске парадигме, и то у 
корист придевске. То практично значи да се у савременом српском јези-
ку по придевској промени мењају придеви оба вида, барем када је реч о 
шумадијско-војвођанском дијалекту, а да се обличка разлика везује уг-
лавном за основни облик, тј. номинатив сингулара мушког рода (Клајн 
2005: 70). 

Прозодијске видске разлике још су више нарушене: у номинати-
ву сингулара придеви женског и средњег рода одређеног вида имају 
дуге наставке, за разлику од сингулара неодређеног вида, где су кратки 
(Стевановић 1964: 249). С обзиром на то да се финалне дужине и иначе 
скраћују, граматичке дужине више нису дистинктивно видско обележје. 
Придеви мушког рода у одређеном виду имају реализовану граматичку 
морфему, те је једино у овом случају у номинативу сингулара придевски 
вид морфологизирана категорија. Стога се, оправдано, говори о краћим и 
дужим облицима придева, управо према номинативу сингулара мушког 
рода (Станојчић, Поповић 20007: 91). У плуралу се разлике своде на оне 
на прозодијском плану, а односе се на акузатив и вокатив, који у плуралу 
имају дуг наставак у одређеном виду (Станојчић, Поповић 20007: 92).

2.3. Морфологизација одређеног и неодређеног придевског вида ја-
вља се само код описних и градивних придева (Стевановић 1964; Станој-
чић, Поповић 20007; Барић 1979), док други имају само облике неодређе-
ног (очев, пријатељев, сестрин) или одређеног вида (градски, жарки, 
јутарњи, мали, пасји, следећи).

У појединим се случајевима код придева сва три рода у сингулару 
појављују као одговарајућа видска обележја и различити акценатски ли-
кови. У облицима женског рода акценатски лик придева је једино вид-
ско дистинктивно обележје (Ова широка улица / Ова улица је широка). 
Придеви мушког и средњег рода, уз морфолошке видске разлике, могу 
развити и додатна видска дистинктивна облележја, и то на прозодијском 
плану, при чему се појављују различити акценатски ликови као показа-
тељи одговарајућег придевског вида (Тај стари фијакер / Тај фијакер је 
стар). 
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2.4. Будући да су се на читавом говорном подручју српског језика одигра-
ле значајне промене у дистрибуцији како акцентованих тако и неакцен-
тованих прозодема, различити акценатски ликови или послеакценатске 
дужине као релевантна видска обележја готово се доследно губе. Упр-
кос томе, функционална дистрибуција придева одређеног и неодређеног 
вида остала је прилично стабилна, барем када је реч о морфологизира-
ним видским паровима. Ипак, све се изразитије укидају дистрибутив-
на разграничења у савременом језику, те се слободно може рећи да је 
употреба придевских видских парњака знатно слободнија (Фекете 1973: 
515). У атрибутској функцији придева могу бити придеви оба вида, а у 
предикативној само неодређеног вида (изузетак је пример типа Он је ве-
лики [Стевановић 1964: 250]). И као привремени атрибути (Стевановић 
1964: 252) или актуелни квалификатив (Станојчић, Поповић 20007: 244) 
придеви се појављују у облику неодређеног вида. 

3. Анализа грађе

3.1. Упитник је садржавао укупно тридесет реченица у којима су се 33 
придева јављала у позицији лексичког језгра предиката, атрибута, акту-
елног квалификатива, блокирани детерминатором, као делови фразних 
лексема или  супстантивизирани придеви.

Приликом анализе грађе сваку од ових позиција посматраћемо по-
себно, при чему ћемо почети од позиције лексичког језгра предиката.

3.2. Упитник садржи укупно 13 реченица у којима се 14 придева 
налази у позицији лексичког језгра предиката, од којих девет реченица 
стоји самостално,2 док последње четири реченице чине два пара са по 
једним придевом одређеног и неодређеног вида у којима испитаници 
треба да се определе за један од два понуђена придева.3

Иако се очекује да је у позицији лексичког језгра предиката дист-
рибуција придевског вида стабилна (Станојчић, Поповић 20007: 225), 
добијени подаци указују на супротно. Наиме, од тридесеторо испитани-
ка само И22 није имао ниједно одступање од стандарнојезичке норме, а 
И9 и И11 су само у последњем пару реченица употребили облик велики 
уместо велик.4 И22 и И11 долазе с подручја на коме је дистинкција из-
међу придева различитог вида добро очувана (Љубиње, Б. Грахово), док 

2  Ова хаљина је црвена; Бака је веома стара; Ова девојка је крупна; Ово дете је баш 
црно; Она девојка је баш дебела; Ова кућа је бела; Она свеска, плава и бела, нестала је са 
стола; Живи су живи; Ово Перино дете је баш паметно.

3  Петар је баш фин. / Петар је баш фини; Ти си већ велик. / Ти си већ велики.
4  Ово, међутим, Стевановић (1964: 250) не сматра одступањем од норме.



239ПрОзОдиЈСке Одлике ПридевСких видСких ПарОва у ГОвОру нОвОГ Сада

је И9 из места где је досељеничко становништво с источнохерцеговачког 
подручја бројно (Кљајићево).    

Код осталих испитаника одступања од стандарднојезичке норме 
су бројна и разнородна, а код неких чак и сасвим неочекивана. Наиме, 
поред уопштавања облика одређеног вида цр3вена и де3бела,5 који су код 
испитаника рођених и/или одраслих у Новом Саду скоро правило, тако 
да се може већ говорити о лексикализацији ових облика код млађих 
говорника,6 знатан број испитаника употребљава и одређени облик при-
дева ста2ра,7 фи2ни, пла2ва, бе2ла, док су код њих троје, међу којима је двоје 
Новосађана (И10, И30), забележени чак и примери: Ово дете је баш цр2-
но8 и Ова кућа је бе2ла.

3.3. Атрибутска позиција једна је од ретких позиција у којој се при-
деви оба вида могу јавити напоредо (нпр. леп човек / лепи човек), што, 
међутим, не значи да дистрибуција придева различитог вида није кон-
текстуално условљена. Добар пример за ово јесте пет реченица из упит-
ника са шест придева у позицији атрибута, код којих у датом контексту 
придев једног вида не може алтернирати с оним другог вида.9 Само код 
једног испитаника (И6), који је из Новог Сада, није забележено одсту-
пање, док су код осталих она забележена, како код придева женског, тако 
и, помало изненађујуће, код придева мушког рода.

Код придева женског рода одступање се најчешће тиче употребе не-
одређеног вида придева кру4пна на месту очекиваног придева одређеног 
вида кру2пна5 у реченици Крупна девојка подиже свој глас. Код испита-
ника се јављају два акценатска лика овог придева: регуларан кру4пна и 
кру1пна, који РМС не бележи. Код испитаника из Новог Сада овај други 
облик је знатно чешћи. Код И10, И17 и И14 – уочава се још једна појава: 
наспрам облика кру1пна, употребљеног у реченици Ова девојка је круп-
на, у реченици Крупна девојка подиже свој глас јавља се регуларан об-
лик неодређеног вида кру4пна, али, како се чини, употребљен као придев 
одређеног вида, што може указати на својеврсну реституцију дистинк-

5  Граматичке послеакценатске дужине се доследно скраћују, те их нећемо ни наво-
дити.

6  Код старијих стародседелаца Новог Сада, међутим, како то показује заједнички 
материјал коришћен на пројекту, фемининумски облик неодређеног вида придева црвен 
има стандардан акценатски лик (исп. нпр. у говору једне испитанице [Нови Сад, 1914]: 
Би4ла је ту2 црве3на тра1ка).

7  Овде се не би могла одбацити ни могућност експресивне употребе дугосилазног ак-
цента.

8  У реченицама ћемо акцентовати само оне лексеме које су битне за наше истражи-
вање.

9  Плава свеска је боља од црвене свеске; Храбри Милош битке бије; Крупна девојка 
подиже свој глас; Придиковао је ружни просјак; Таман капут није лош.
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ције у виду, која је у конкретном случају маркирана не само квалитетом 
већ и квантитетом акцената.

Поред овога, код придева женског рода честа је употреба придева 
неодређеног вида у реченици Плава свеска је боља од црвене, при чему 
се у облику неодређеног вида јавља само придев плава, само придев цр-
вена или пак оба придева. 

Иако би се очекивало да је због обличке разлике дистинкција код при-
дева мушког рода очувана, подаци указују на супротно. Наиме, код осморо 
испитаника, међу којима је четворо Новосађана (И2, И6, И10, И19), код 
придева одређеног вида забележен је дугоузлазни акценат (хра4бри, ру4ж-
ни), при чему се код И2, И6 и И19 оба придева јављају с овим акцентом. 
Евентуални утицај аналогије не може се одбацити код придева храбри с 
обзиром на то да се у претходној реченици налази придев неодређеног 
вида (Стари Вујадин је храбар), али се у потпуности може одбацити код 
придева ружни, који се у упитнику не јавља у неодређеном виду. Супсти-
туција у супротном смеру није забележена (*та2ман).
3.4. У позицији актуелног квалификатива, ако разликује вид, придев ‘у 
номинативу и у акузативу једнаком номинативу стоји у неодређеном 
виду’ (Станојчић, Поповић 20007: 244). У упитнику је била једна речени-
ца са придевом женског рода у овој позицији.10 Међу испитаницима само 
је њих двоје (И13, И17), обоје из Новог Сада, у посматраној реченици 
употребило придев одређеног вида, док су сви остали испитаници упо-
требили коректан облик, тј. придев неодређеног вида.
3.5. У упитнику се у шест реченица налази укупно седам придева бло-
кираних детерминатором.11 Иако би се у овој позицији очекивао придев 
одређеног вида, међу испитаницима само је петоро оних са коректним 
изговором.12 Код осталих испитаника одступања се јављају у реченици 
Оно Перино паметно дете опет нешто смера, у којој је једино могући 
облик па3метно5 супституисан обликом неодређеног вида па1метно. Код 
неких испитаника, пре свега код И3 и И18, међутим, забележено је више 
од једног одступања, при чему и: Где је она пла4ва књига?, Она пла4ва 
свеска је боља од моје црве3не, Треба ми она дебе3ла књига с полице, па чак 
и она у којима се два придева разликују по виду иако се налазе у истој 
позицији: Она пла2ва свеска је боља од моје црве3не, односно Она плáва 
свеска је боља од моје цр3вене.

10  Она, једва жива, тетурала се по путу.
11  Где је она плава књига?; Она плава свеска боља је од моје црвене; Она црвена хаљина 

ми се више допада; Она стара бака баш тешко хода; Треба ми она дебела књига с полице; 
Оно Перино паметно дете опет нешто смера.

12  Податак да је међу њима чак четворо Новосађана, с обзиром на резултате које смо 
добили у претходном случају, делује помало неочекивано.
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3.6. Када је придев део фразне лексеме, тада је по правилу у одређеном 
виду (нпр. бели лук, дивљи кестен). У упитнику је шест придева у пет 
реченица управо у овој позицији.13 За разлику од неких претходних пози-
ција, овде је нешто више испитаника (11), међу којима је и петоро Ново-
сађана, очувало разлику у придевском виду. Овоме је свакако допринела 
и чињеница да се у два случаја ради о придевима мушког рода, код којих 
је, поред често присутне прозодијске разлике, увек присутна и обличка 
разлика. Код испитаника код којих видска дистрибуција одступа од стан-
дардне, одступања се тичу само реченица са придевима женског рода 
(Бане је жи4ва легенда, Бе4ла риба је укуснија од пла4ве, при чему се код 
друге реченице придеви могу разликовати по виду: Бе4ла риба је укуснија 
од пла2ве односно Бе2ла риба је укуснија од пла4ве) и средњег рода (Цр4но 
море је веома топло). Ови подаци захтевају посебан осврт. Наиме, иако 
би се употреба придева неодређеног вида у лексемама бе2ла5 ри1ба и пла2ва 5 
ри1ба евентуално могла објаснити слабијом заступљеношћу ових лексе-
ма у говору млађе популације, овакво објашњење мање је вероватно код 
лексеме жи2ва5 ле3ге5нда, док нам се код лексеме Цр2но5 мо2ре у потпуности 
чини невероватним. Објашњење за погрешну употребу придева код по-
следње лексеме (код чак 17 испитаника) можда може лежати у аналогији, 
тј. у чињеници да се ова лексема нашла непосредно иза реченице Ово 
дете је баш црно, у којој је придев неодређеног вида једино могућ. Ипак, 
један од ових испитаника, (И10), у претходној је реченици употребио 
придев одређеног вида, што код њега искључује утицај аналогије.
3.7. У упитнику је био само један супстантивизирани придев (Живи су 
живи). Познато је да се приликом супстантивизације придева у функцији 
именице јављају првенствено придеви одређеног вида (Фекете 2005: 108), 
те би се у датој реченице на иницијалној лексеми очекивао дугосилазни 
акценат. Ипак, код двадесет троје испитаника на обе лексеме јавља се 
само дугоузлазни акценат, док је код једног испитаника на првој лексеми 
узлазан а на другој силазан акценат, што дату реченицу не чини неграма-
тичном, али је свакако чини стилски обележеном. Међу испитаницима с 
коректним изговором само један је Новосађанин (И3).
3.8. Премда је емпиријски материјал добијен снимањем старије попу-
лације Новосађана другачије конципиран, те не пружа системски увид 
у прозодијске одлике видских парова у придевском систему, снимљена 
грађа нам даје потврду да је видска опозиција на прозодијском плану и 
код њих нарушена, те тако наспрам горепоменутог примера Би4ла је ту2 
црве3на тра1ка стоје они попут О#ни су би4ли бо3гати. 

13  Стари Вујадин је храбар; Црно море је веома топло; Не знам где се налази Дебели 
Брег; Бане је жива легенда; Бела риба је укуснија од плаве. 



242 Милан аЈџанОвић и МиливОЈ аланОвић

4. Закључак

4.1. Код свих испитаника студентске популације, која је била у фокусу 
овог истраживања, забележене су разлике у односу на норму, при чему 
су оне само у једном случају минималне (једна испитаница има само 
једно одступање), док су у осталим јасно приметне, знатне или чак веома 
велике. Другим речима, од укупно 33 придева мање од пет погрешних 
употреба придевског вида забележено је још само код једног испитаника, 
између пет и десет код њих деветнаесторо, док је код деветоро испитани-
ка забележено више од десет, при чему је максималан број одступања (14 
или 42%) забележен код три испитаника, од којих је двоје из Новог Сада 
(И10, И18). У коначном збиру то чини укупно 255 одступања у односу 
на 990 употребљених придева, што значи да је, грубо говорећи, сваки 
четврти придев употребљен у погрешном виду.

Поред броја одступања изненађује и њихова врста, што најбоље по-
казују само неки од забележених примера: Хра4бри Милош битке бије; 
Придиковао је ру4жни просјак; Цр4но море је веома топло; Ово дете је 
баш цр2но; Ова кућа је бе2ла; Бе 4ла риба је укуснија од пла2ве; Она свеска, 
пла4ва и бе2ла нестала је са стола.
4.2. У скоро свим посматраним позицијама (лексичко језгро предиката, 
атрибут, придев блокиран детерминатором, придев као део фразне лексе-
ме, супстантивизирани придев) подједнако су присутна одступања од 
норме,14 док једини изузетак представља придев у позицији актуелног 
квалификатива, код ког су код само два испитаника забележена одсту-
пања од норме. Ово се, међутим, може објаснити и тиме да се само један 
придев нашао у овој позицији. 
4.3. У забележеном материјалу присутна је двосмерна супституција: у 
појединим реченицама придеви неодређеног вида неоправдано се суп-
ституишу оним одређеног и обратно. Податак да је замењивање одређе-
ног вида неодређеним (типа Где је она пла4ва књига?) знатно чешће (164 
примера у односу на 91) него оно супротног смера (типа Ова кућа је бе2ла) 
– због ограничености корпуса не може нас довести до неких општијих 
закључака.
4.4. Када се ради о корелацији између броја одступања и места порек-
ла испитаника и њихових родитеља, приметно је, с једне стране, да их 
је најмање код оних испитаника који потичи с подручја источнохерце-
говачког дијалекта (Љубиње) или подручја где је утицај овог дијалекта 

14  Да се овде ради о појави која је одлика ширег српскохрватског језичког простора, 
показују и примери попут: Баш је лијепи и Она је направила твој нов инхалатор, забеле-
жени на хрватском језичком простору за потребе једног другого истраживања (Алановић, 
Ајџановић 2008).
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снажан (Ужице), као и код испитаника из породица чији су преци дошли 
са таквог подручја (Кљајићево). С друге стране, као релативно хомогена 
група издвајају се испитаници из Новог Сада, они млађи и старији, код 
којих, барем код већине, постоји знатно већи број одступања, од којих 
нека имају карактер типских (нпр. неразликовање вида код женског рода 
придева црвен и дебео) и најчешће нису у корелацији с местом порекла 
родитеља. 

Ово истраживање је показало да се прозодијска обележја у говору 
млађе генерације у Новом Саду у све већој мери не појављују као реле-
вантна видска обележја у процесу функционалне дистрибуције придевског 
вида те да се овај процес запажа и код старије генерације Новосађана.
_____________
ИНФОРМАТОРИ

15

иницијал пол година 
рођења

место 
рођења

место рођења родитеља
 (отац /мајка)

И1  J. Д. ж 1987. Нови Сад Вршац / Бањалука
И2 А. Ф. ж 1987. Нови Сад Бачка Паланка / 

Бачка Паланка
И3 Д. А. ж 1987. Нови Сад, 

Руменка15
Земун / Бачко Велико 
Село

И4 Д. Б. м 1987. Зрењанин западна Србија / Банат
И5 Т. Б. ж 1987. Зрењанин
И6 С. Ђ. ж 1987. Нови Сад Нови Сад / Нови Сад
И7 И. Ј. ж 1987. Нови Сад Цетиње / Нови Сад
И8 Т. М. ж 1987. Сомбор Сомбор / Сомбор
И9 Д. М. ж 1987. Сомбор, 

Кљајићево
Кљајићево / Кљајићево

И10 Д. Л. ж 1987. Нови Сад Нови Сад / Нови Сад
И11 С. Л. ж 1987. Босанско 

Грахово, 
Нови Сад

Босанско Грахово / 
Босанско Грахово

И12 М. Л. м 1987. Зрењанин
И13 А. Ј. ж 1987. Нови Сад Нови Сад / Нови Сад
И14 И. К. ж 1985. Оџаци Оџаци / Црна Гора
И15 И. М. ж 1987. Нови Сад

15 Код информатора који су прво навели Нови Сад, а затим назив неког оближњег мес-
та, Нови Сад јесте место рођење, али не и место у коме је информатор одрастао и у коме 
живи. Код информатора који су прво навели назив неког другог места, а онда Нови Сад, 
Нови Сад је место у коме је информатор одрастао и у коме се школовао. Пет информатора 
није дало податке о месту рођења родитеља, а шест их је дало непрецизне податке. 
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иницијал пол година 
рођења

место 
рођења

место рођења родитеља
 (отац /мајка)

И16 И. М. ж 1987. Љубљана, 
Нови Сад

Нови Сад / Нови Сад

И17 М. М. ж 1987. Нови Сад Кикинда / Темерин
И18 К. М. ж 1987. Нови Сад Нови Сад / Нови Сад
И19 А. П. м 1987. Нови Сад Нови Сад /

Бачко Добро Поље
И20 М. П. м 1987. Нови Сад Зајечар / Госпођинци
И21 А. Р. ж 1987. Нови Сад Хрватска / Босна
И22 Ј. Ш. ж 1987. Љубиње
И23 Т. Н. ж 1987. Нови Сад Врбас / Нови Пазар
И24 Н. В. ж 1987. Нови Сад, 

Руменка
Босна / централна Србија

И25 М. З. ж 1987. Загреб, Нови 
Сад

Загреб / Загреб

И26 В. Р. ж 1987. Рума Црна Трава / Банат
И27 М. Р. ж 1987. Инђија
И28 Н. С. м 1987. Ужице Ужице / Ужице
И29 Н. С. м 1987. Бечеј Чачак / Бечеј
И30 М. С. м 1987. Нови Сад Војводина / Босна
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Milan Ajdžanović and Milivoj Alanović

prosodic characTerisTics oF adecTival aspecTual pairs in The speech oF novi sad

Summary

The main task of this study is the investigation into the regularity in the functional dis-
tribution of adjectival aspectual pairs. Special focus was put on the prosodic characteristics of 
adjectives, distinctive for the formation of aspectual pairs and corresponding declension pat-
terns. The authors also investigated the influence of prosody on the functional distribution of 
certain aspectual pairs. The data were gathered by a poll (30 students) and through interviews 
with older persons.



Жарко Бошњаковић и Данка Урошевић
(Нови Сад)

финалне вОкалСке ГруПе -ао, -ео, -уо у ГОвОру нОвОГ Сада

Сажетак: У раду се, с обзиром на тип говорне ситуације, психолошке, со-
цијалне и језичке факторе, анализира дистрибуција финалних вокалских 
група -ао, -ео, -уо у говору различитих генерација Новосађана. 

Кључне речи: урбана дијелектологија, класична дијалектологија, говор 
Новог Сада, финалне вокалске групе глагола, индекс варијације. 

1. Увод

1.1. Финалне вокалске групе интересантне су за класичну, али и за со-
цијалну дијалектологију. Наиме, у народним говорима оне подлежу 
различитим гласовним процесима, асимилацији и сажимању у -о (Ивић 
1985: 76 шумадијско-војвођански, 90 смедеревско-вршачки, 102 косов-
ско-ресавски, 135 источнохерцеговачки), и ређе у -а (Ивић 1985: 135 на 
сeверозападу и југу источнохерцеговачког, тј. у српским крајевима у Хр-
ватској и северној Далмацији и у неким говорима на северозападу Црне 
Горе). У зетско-сјеничком група -ао углавном даје -а, а -äо (<-ьл) > -а / 
-ä, а на периферији (североисток и понеки приморски говори) не долази 
до сажимања или је оно у правцу финалног вокала -о (Ивић 1985: 160). У 
Рекашу и Банатској Црној Гори -л > -ǒ које у Рекашу чешће, а у Банатској 
Црној Гори ређе прелази у неслоготворно -ў (Ивић 1985: 208). У неким 
селима у околини Будимпеште -л > -о, али и -в (da2v sam, se2v sam, do1{a5v 
je Степановић 1994: 134). У говору Крашована и већем делу призренско-
тимочког -л се чува на крају слога, док је у призренско-јужноморавском 
поддијалекту дао -(ј)а (Ивић 1985: 208, 111).
1.2. С обзиром на различиту судбину и репартицију наведених вокалских 
група, писци их могу користити као једно од веома изражајних стилских 
средстава за карактеризацију појединих ликова у књижевним делима.
1.3. Одавно је примећено да се финалне вокалске групе -ао и -ео „у нор-
малном, спонтаном разговору представника нашег данашњег књижевног 
језика, и то не само оних који су мање школовани већ и оних који поред 
осталог поседују и језичко образовање, тј. који добро познају граматичка 
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правила свог литерарног језика” своде на -о (Младеновић 1973: 147). Ау-
тор такође констатује да ће образовани у писаној варијанти стандарног 
језика користити несажете вокалске групе, а да је у разговорном кон-
тракција актуелна и експанзивна црта која није у подједнакој мери захва-
тила све категорије речи (Младеновић 1973: 148). Вероватно на основу 
личног осећаја, аутор сматра да су неке форме представницима разговор-
ног вида књижевног језика много ближе тресо, назебо, гризо, друге се 
употребљавају дублетно смејао се / смејо се, плакао / плако, почео / почо, 
донео / доно, а неке би биле необичне мисо; егзистиро, саниро, формиро, 
славизиро, рационализово, трансформисо, интегрисо и сл.; пепо, весо, 
дебо; умо, жело, трпо, штедо, горо, боло, воло, седо и сл. (Младеновић 
1973: 148-149). Овакво стање аутор објашњава на следећи начин. Група 
-ао лакше се своди на -о када вокал а нема подршку у парадигми, тј. 
када је он настао вокализацијом полугласника у јаком положају (могао 
< могълъ, али могла, могло, могли, могле, могла). Тамо где има подрш-
ку у инфинитивној и презентској основи, присутно је двојство облика 
(игра-о: игра-ти, игра-ш; узе-о: узе-ти, узме-ш). Група -ао се не сажима 
углавном код глагола преузетих из страних језика. Истина они су укло-
пљени у наш морфолошки систем, те вокал а подржава и инфинитивна 
и презентска основа (формира-о: формира-ти, формира-ш). Група -ео 
је код именице (пепео), придева (весео, дебео) и радног придева гл. VI и 
VII Белићеве врсте отпорна на сажимање. Аутор и у овом случају позива 
у помоћ аналогију, али спомиње тип и место акцента (de3beo, debe3la, 
debe3lo, de3beli, de3bela5, de3belo, ve1seo, ve1sela, ve1selo, ve1seli, ve1sela, 
ve1selo5), као и квалитет слогова (исти вокали е: весео, пепео) (Младено-
вић 1973: 149-151). И на крају, аутор поставља два задатка пред будуће 
истраживаче развитка разговорног језика. Први предвиђа да се утврди да 
ли је контракција наведених група (-ао, -ео) и даље актуелан и експанзи-
ван процес и који су то фактори који отежавају сажимање групе -ео > -о 
у горе наведеним категоријама (Младеновић 1973:151).
1.4. Стога ће циљ овог рада бити утврђивање степена актуелности сажи-
мања финалних вокалских група глагола у говору Новог Сада с обзиром 
на тип говорне ситуације, психолошке, природне (пол, узраст), социјалне 
(порекло, образовање, занимање, социјална мрежа) и језичке (фонетско-
морфолошке) факторе који утичу на то. Именице, придеви и везник као 
нису анализирани, јер су са финалним вокалским групама регистровани 
у веома малом броју. С обзиром на то да се финална вокалска група -ио, 
због велике „гласовне дистанце” између ова два вокалa (Ивић и др. 1994: 
276), у испитиваном говору (као и у многим другим говорима) никад не 
упрошћава, ни она није ушла у корпус истраживања. Такође се не ана-
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лизирају финалне вокаласке групе уколико је први вокал дате групе под 
акцентом јер тада нема упрошћавања (Ивић, П и др. 1994: 279, Шпис 
1991: 10, Поповић 1968: 72, Николић 1964: 322), а изузетак је само неко-
лико примера код којих је дата група разбијена сонантом в, те су овакви 
случајеви узети у обзир, будући да су дијалекатски маркирани.
1.5. Корпус чини 20 сати снимљеног разговора у различитим говорним 
ситуацијама. Под појмом говорна ситуација мисли се „на нејезички кон-
текст у којем се остварује споразумевање, односно говорни догађај” 
(Радовановић 2003: 162). Детаљни подаци о типу говорне ситуације и 
информаторима биће дати у току анализе. Анализиране су следеће го-
ворне ситуације: (1) интервјуи, тј. индивидуални разговори с аутохтоним 
Новосађанима;1 (2) разговори на трибини одржаној 2006. године на Фи-
лозофском факултету у Новом Саду под називом Како уређујем новине;2 
и (3) пет емисија на Радио Скали и Радио-телевизији Панонија3. Редо-
след информатора дат је управо према типу говорне ситуације и узрасту 
информатора. Тако се прво анализирају интервјуи са аутохтоним Ново-
сађанима, а потом разговори учесника трибине и водитеља и гостију у 
радио и телевизијским емисијама. У оквиру ове класификације најпре се 
анализира говор најстарије, затим средње и на крају најмлађе генерације. 
За сваког информатора наводе се најпре примери са сажимањем, а затим 
стандардни облици у оквиру појединих вокалских група и израчунава 
индекс фреквенције дијалекатских облика. Исти метод, који је још Лабов 
дао, примењује и Дуња Јутроњић-Тихомировић у анализи говора Спли-
та (1986: 156). Иначе, он се израчунава тако што се број дијалекатских 
примера подели са укупним бројем забележених облика (дијалекатских 
+ стандардних) и помножи са 100.

1  Ж. Бошњаковић је снимио, транскрибовао и акцентовао разговор са И11. Маја Сто-
кин је снимила, транскрибовала и акцентовала разговоре са И1, И2, И3, И4, И5. Анђелија 
Петревски је као семинарски рад приложила снимак разговора са породицом М. За 
потребе израде дипломског рада Слађана Обрадов снимила је и транскрибовала, а Ж. 
Бошњаковић акцентовао разговор са породицом П. и Б. Снежана Кецо је за потребе из-
раде семинарског рада снимила, а Данка Урошевић транскрибовала и акцентовала раз-
говор са И14 и И15. Разговоре са И6, И8, И9, и И12 транскрибовала је и акцентовала 
Данка Урошевић, а име студента који је то снимио, нажалост, није било забележено на 
тракама. 

2  Разговор су снимили студенти Журналистике, а транскрибовала их је и акцентовала 
Данка Урошевић. 

3  Разговор у емисији на Радио Скали Огледало града — град у огледалу снимио је 
студент чије име није сачувано у документацији, а транскрибовала и акцентовала Дан-
ка Урошевић. Емисије на ТВ Панонији снимио је и транскрибовао Небојша Регодић, 
а акцентовао Ж. Бошњаковић. Транскрипт је објављен у коауторском раду „О неким 
прозодијским карактеристикама језика новосадских медија”, Прилози проучавању језика 
38, Нови Сад 2008: 263-315. 
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2. Анализа

2.1. ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ СА ИНФОРМАТОРИМА
2.1.1. И1 је рођена 1914. године у Новом Саду на Салајци, где је и живела 
све време. У време снимања имала је 84 године. Има завршену основну 
школу. У њеном говору регистрована је следећа дистрибуција финалних 
вокалских група:

1. група -ао дала је: 
а) -о: ve3n~o se, ve3n~o, vri3sko, dari4vo, zi4do, i3mo je (6х)4, i3mo, ka4zo, 
ko1po, le1`o (4х), ode4vo, o1ro, pi4to (2х), pla4}o, po3gledo, se pokri4vo, 
pona4vqo, po1stojo, pre3vu5ko, prepi4so, pre3ctavqo, razgova4ro, je se1jo, 
sta1novo, i3{triko; 
б) -ао: je ve1n~ao;

2. група -ъ/ьл > -ао дала је:
а) -о: di1go, mo1go (2х), se1ko (2х), u3vu5ko (2х); do3{o (4х), i3{o (2х), obi3{o 
(2х), o3ti{o je, o3~o5 je (3х), po3{o (2х), pre3{o, pri3{o,

3. група -ео дала је:
а) -о: vo3lo je, izgo3ro, o1dno, pre1no, u1zo je, u1zo;

4. група -уо дала је:
а) -о: me3to je, okre4no se.

Вокалске групе -ео и -уо доследно су контраховане, док се -ао у -о 
контрахује у 98,33 % случајева. Овакво стање одговара ономе које је за-
бележено у банатским (Ивић и др. 1994: 270), бачким (Поповић 1968: 
72, Шпис 1991: 72) и сремским говорима (Николић 1964: 323) шумадиј-
ско-војвођанског дијалекта. Старост ове информаторке, образовање, али 
и спонтаност и природност у разговору разлог су високе фреквенције 
контракција финалних вокалских група. Код ње, будући да познаје испи-
тивачицу од малих ногу и да не размишља о сврси снимања, не постоји 
ауторегулација у употреби дијалекта, тј. „контролисана употреба једног 
од два идиома” (Васић 1992: 56 ).
2.1.2. И2 је рођена 1924. године у Новом Саду на Салајци, где и сада 
живи. Завршила је четири разреда основне школе. У њеном говору регис-
трована је следећа дистрибуција финалних вокалских група:

1. група -ао дала је: 
а) -о: doda4vo, dr1`o je (2х), sve1 zapo{qa4vo, i1zdo (3х), i3mo (3х), je i3mo 
(3х), i3mo5 je (3х), ni4je i3mo (2х), ni4si i3mo, ka4zo (3х), ka4zo (2х), ko3po, 
se me3}o (2х), se mo4ro, mo4ro, mo4ro, je mo4ro, po1~itovo, pu1{to, s 
ra1sprodo, da se sa1v sme`uro, su3sto, te1ro, u3zimo, u3sto;
б) -ао: i3mao, se mo4rao;

4  У загради је означен број понављања примера.
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в) -аво: pa1vo;
2. група -ъ/ьл > -ао дала је:

а) -о: i3speko se (2х), ta3ko se i3speko, se1ko se, mo1go je, ni4je mo1go, si 
mo1go, mo1go, i3{o (4х), i3{o5 je, o3~o;

3. група -eо је дала:
а) -о: vo3lo (5х), ni4je vo3lo (4х), o1dno, oko3ro, je po1~o, po1~o je;

4. група -уо дала је:
а) -о: po3gino (2х).

Група -ао сажима се у 94,24 % случајева, док се -ео и -уо упрошћа-
вају у 100% случајева. Исти фактори као и код претходне информаторке 
разлог су скоро доследне контракције вокалских група. Код дате инфор-
маторке регистровано је и разбијање групе -ао сонантом в, што је забеле-
жено и у банатским, бачким и сремским говорима шумадијско-војвођан-
ског дијалекта. 
2.1.3. И3 је рођен 1928. године у Новом Саду. У време снимања имао је 
80 година. Завршио је основну школу. У говору датог информатора забе-
лежена је следећа дистрибуција финалних вокалских група:

1. група -ао дала је: 
а) -о: izdr`a4vo (2х), po3sva|o, }u4to, ~u4vo sam, ~u4vo;

2. група -ъ/ьл > -ао дала је: 
а) -о: ni4sam i3{o, o3drasto, sam o3~o;

3. група -ео дала је: 
а) -о: u1zo (2х);

4. група -уо дала је: 
а) -о: kre4no;
б) -уво: ~u1vo.

Све финалне вокалске групе доследно су упрошћене из истих раз-
глога, а и код овог информатора јавља се разбијање вокалске групе со-
нантом в. 
2.1.4. И4 је рођен 1936. године у Новом Саду. У време снимања имао је 
72 године. У говору датог информатора регистрована је следећа дистри-
буција финалних вокалских група:

1. група -ао дала је: 
а) -о: i3mo (2х), ni4sam po1zvo, ja s u1sro (2х);

2. група -ъ/ьл > -ао дала је: 
а) -о: do3{o5 sam, i3{o, na3{o, odra3sto5, pre3{o;

3. група -ео дала је: 
а) -о: ni4sam vo3lo, sam vo3lo, zabo3lo, o1dno, po3jo.

И код овог информатора контракције финалних вокалских група из 
истих разлога су доследне. 
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2.1.5. И5 је рођен 1942. године у Новом Саду где живи од свог рођења. 
У време снимања имао је 66 година. Завршио је основну школу. Веома је 
повучен. У његовом говору регистрована је следећа дистрибуција финал-
них вокалских група:

1. група -ао дала је: 
а) -о: i3mo5 je, sam i3mo (2х), o3po, o3sto, pla4}o, po3vato;
б) -ао: i3mao (10х), i3mao je, sam i3mao (2х);

2. група -ъ/ьл > -ао дала је: 
а) -о: po3bego, do3{o;
б) -ао: i3{ao, je pro3{ao;

3. група -уо дала је: 
а) -о: po3gino.

Иако информатор не комуницира много са другима, у његовом го-
вору је мали проценат (29,17 %) сажимања групе -ао, што би се могло 
довести у везу са већом изложеношћу утицају телевизије. Иначе, испи-
тивачицу познаје од детињства и не верујемо да је свој говор мењао због 
ње. 
2.1.6. И6 је рођен 1945. године у Новом Саду. У време снимања имао је 
63 године. Завршио је гимназију. У његовом говору забележена је сле-
дећа дистрибуција финалних вокалских група:

1. група -ао дала је: 
а) -о: i3mo je, ma1zo, mo4ro, tre1bo, u1pozno; 
б) -ао: i3mao (3х), ne3stao, o3stao, treni4rao, ~i1tao;

2. група -ъ/ьл > -ао дала је:
a) -о: do3{o, i3{o (2х), u3{o;
б) -ао: je do3{ao, i3{ao sam (2х), po3begao;

3. група -ео дала је:
а) -о: po1~o;
б) -ео: vi1deo, `i4veo, u3speo;

Група -ао контрахује се у 42,12 %, а група -ео у 30 % случајева. 
Информатор у мањој мери води рачуна о свом начину изражавања, те 
је контракција групе -ао фреквентнија него код претходног информато-
ра. Контракција групе -ео регистрована је само код глагола са краткоси-
лазним акцентом.
2.1.7. И7, мајка И13 и баба И17, рођена је 1947. године у Силбашу. Са 
породицом се доселила у Нови Сад 1970/71. године. У време снимања 
имала је 59 година. Код дате информаторке регистроване су следеће фи-
налне вокалске групе:

1. група -ао дала је: 
а) -о: Ni4je se o2n pu1no oba3ziro;
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б) -ао: je u se3lu i3mao, mo4rao;
2. група -ъ/ьл > -ао дала је:

а) -о: Pa i3stu5ko me Sla4vko;
б) -ао: do3{ao, je i3{ao (2х), si ne1{to re1kao;

3. група -ео дала је: 
а) -ео: bi vo3leo, je po1~eo.

Информаторка у великој мери води рачуна о свом изражавању као 
и њена ћерка, за разлику од њеног унука, те се зато група -ао контра-
хује у само 25 % случајева, тј. у два регистрована примера. Наиме, она 
њима имитира говор своје комшинице, која је њу и њеног брата пазила 
док су били мали. Ни код ове информаторке нема контракције групе -ео. 
Претпоставља се да је у спонтаном, опуштеном разговору, када се дата 
информаторка не прилагођава саговорнику, контракција вокалских група 
фреквентнија, што ће показати говор њеног унука.
2.1.8. И8 је рођена 1948. године у Новом Саду, где и данас живи. У вре-
ме снимања имала је 60 година. Завршила је Правни факултет у Новом 
Саду. Код дате информаторке регистроване су следеће финалне вокалске 
групе:

1. група –ао > дала је:  
а) -ао: dobi4jao, i3mao, lu4pao;

2. група -ъ/ьл > -ао дала је:
а) -о: do3{o, i3{o;

3. група -ео дала је: 
а) -ео: `i4veo, ra33zveo (2х).

Информаторка у великој мери води рачуна о свом изражавању и чак 
на једном месту истиче како се у њеној породици одувек „чисто говори-
ло”. Иако код ове информаторке постоји висок степен ауторегулације у 
употреби контрахованих вокалских група, сажимање је ипак регистро-
вано у 40% случајева, и то само код глагола I Белићеве врсте. Дакле, 
контраховане форме могли бисмо објаснити и језички, а не само њеним 
ставом према дијалекатским и разговорним облицима. Наиме, код тих 
глагола вокал а се не јавља у осталим облицима (дошао : дошла, дошли), 
што је могло утицати и на његово изостављање у облицима мушког рода. 
Вокалска група -ео се не своди на -о. 
2.1.9. И9 је рођен 1956. године у Новом Саду, где и данас живи. У време 
снимања имао је 52 године. Завршио је Вишу пословну школу у Новом 
Саду. У његовом говору регистроване су следеће финалне вокалске гру-
пе:

1. група -ао дала је: 
а) -о: ja2 bi ti pri4~o, sam pro1~ito;
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б) -ао: je i3mao (3х), poku{a4vao, nije po1stojao, po1stojao je, sam 
tr1~kao; 

2. група -ъ/ьл > -ао дала је: 
а) -о: pre3{o; 

3. група -ео дала је: 
а) -о: do1no;
б) -ео: do1neo (2х); je po1~eo (2х). 

И код овог информатора постоји висок степен ауторегулације, те се 
група -ао сажима само у 30 %, а -ео у 25 % случајева, тј. у само једном 
регистрованом примеру глагола са краткосилазним акцентом. 
2.1.10. И10 је мајка И16 која је рођена 1964. године у Новом Саду, где и 
данас живи. У време снимања имала је 44 године. Завршила је средњу 
школу. У њеном говору регистроване су следеће финалне вокалске гру-
пе:

1. група -ao дала је: 
а) -o: i3mo, mo4ro, tre1bo, uslovqa4vo;
б) -ao: i3mao, nastra4dao, o3stao, svi4rao (3х);

2. група -ъ/ьл > -ао дала је:
а) -о: i3{o (2х), na3{o, na3viko se (2х), je re1ko (2х);
б) -ао: do3{ao, i3{ao;

3. група -eo дала је: 
а) -o: vi1do, po1~o;
б) -eo: `i4veo, po1~eo (3х);

4. група -уо дала је: 
а) -о: po3gino, prome4no.

Информаторка у мањој мери води рачуна о свом говору. Контрак-
ција финалне вокалске групе -уо је стопроцентна (у питању су само два 
примера), а групе -ао у 47, 90 % случајева5, при чему су чешћи примери 
у којима је -ао < -ь/ъл. Група -ео се своди на -о у 33,33 % случајева и опет 
код глагола са краткосилазним акцентом. 
2.1.11. И11 је рођен 1967. године у Новом Саду на Салајци, где и сада 
живи. И његов деда је исто стари Новосађанин. У време снимања имао 
је 41 годину. Завршио је саобраћајну школу. У говору датог информатора 
регистроване су следеће финалне вокалске групе : 

1. група -ао дала је: 
а) -о: ve3n~7o (4х), gle1do, dobi4jo, zavr{a4vo, i3mo5 sam, i3mo5 je (5х), i3mo 
(3х), pi4to, pozna4vo sam, pokazi4vo, po1{tovo, pu4{7to, ra1sprodo, 
sla4go, slu1{o (3х), u`i4vo5;

5  Треба напоменути да се глагол навићи се конјугира и по III Белићевој врсти 
(навикнути се). 
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б) -ао: da4vao, i3mao (3х), ispri4~ao, mo4rao, na{e4tao, poma4gao, pro4
bao;

2. група -ъ/ьл > -ао дала је:
а) -о: do3{o, i3{7o (2х), i3{o5 je, o3ti{o, ni3je o3ti{7o, pro3{o, na3{o, 
mo1go (2х), o3dra5sto, pe81ko (3х);
б) -ао: do3{ao (2х), i3{ao (5х), mo1gao;

3. група -ео дала је: 
а) -о: vi1do, vo3lo (3х), po1~7o (2х), u1zo;
б) -ео: vo3leo sam (6х).

Сажимање вокалске групе -ао далеко је чешће (71%) него групе -ео 
(50%). Високофреквентна је контракција групе -ао> -о код глагола VI 
Белићеве врсте 1. подгрупе и глагола I Белићеве врсте. Сем глагола воле-
ти остали глаголи код којих је -ео> -о имају опет краткосилазни акценат. 
Информатор је веома спонтан и природан у разговору, а на једном месту 
истиче како се поноси својим говором и тиме што је Салајчанин, те отуда 
висок степен контракције вокалских група.
2.1.12. И12 је рођен 1968. године у Новом Саду и такође је аутохтони 
Новосађанин. У време снимања имао је 40 година. Завршио је Правни 
факултет. У његовом говору забележене су следеће финалне вокалске 
групе:

1. група -ао дала је: 
а) -о: i3mo (2х), pri4~o (2х); 
  б) -ао: je i3mao, ni4sam pe1cao (2х), sta1jao sam, se upi4sao; 

2. група -ъ/ьл > -ао дала је:
а) -о: sam i3{o (2х), i3{o sam (3х), i3{o (8х);
б) -ао: i3{ao (4х), i3{ao je, pro3{ao sam;

3. група -ео дала је: 
а) -ео: po1~eo (2х).

Код информатора постоји умерен степен ауторегулације, а вокалска 
група -ао контрахује се у 60,71% случајева, најчешће код глагола ићи, 
тамо где вокал а алтернира са ø. Финална вокалска група -ео не контра-
хује се. 
2.1.13. И13 је ћерка И7 и мајка И17, рођена је 1969. године у Силбашу, а 
од друге године живи у Новом Саду. У време снимања имала је 37 годи-
на. Завршила је средњу машинску школу. У говору дате информаторке 
регистроване су следеће финалне вокалске групе:

1. група -ао дала је: 
а) -о: je upi4so;
б) -ао: dobi4jao, i3mao je, o3stao, pove4zao se, pro1~itao;

2. група -ъ/ьл > -ао дала је:
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а) -о: je za3teko, ni4je mo1go;
б) -ао: ni4je mo1gao;

3. група -ео дала је: 
а) -ео: bi vo3leo, je po1~eo.

За разлику од њеног сина (И17), код И13 као и код њене мајке (И7) 
постоји висок степен ауторегулације, те је стога регистрована само кон-
тракција -ао > -о, и то само у 33 % случајева. Нешто је чешћа у оним 
примерима где вокал а алтернира са ø. 
2.1.14. И14 је рођен 1978. године у Новом Саду. Аутохтони је Новосађа-
нин. У време снимања имао је 30 година. Завршио је Вишу пословну 
школу. У говору датог информатора забележене су следеће финалне во-
калске групе:

1. група -ао дала је: 
а) -о: sam gle1do, i3mo sam, treni4ro;
б) -ао: i3grao, i3mao (2х), odu{evqa4vao se, ja2 sam o3stao, pro4bao, ra3spao 
se, ja2 sam sa3znao, ti2 si ne1gde treni4rao, je3sam treni4rao, upi4sao, ja2 
sam u1poznao, o2n je do1sta u3ticao, {e4tao;

2. група -ъ/ьл > -ао дала је:
а) -о: da1 l bi i1ko to2 mo1go, ne1 bi mo1go, ja2 bi re1ko;
б) -ао: mo1gao, o3ti{ao, pri3{ao, o2n se sna3{ao, re1kao sam, ni3sam 
sti1gao;

3. група -ео дала је: 
а) -о: sam po1~o;
б) -ео: vo3leo sam, ja2 bi vo3leo (4х), vo3leo bih, vo3leo sam, vo3leo bi, ja2 
bi `e3leo, ja2 sam zavo3leo, ja2 sam je zavo3leo, po3sledwi pu2t sam le3teo, 
ne1 bi to2 po1dneo, ja2 sam po1~eo (3х), o2n je pro3veo, o2n je do1sta u1neo.

Група -ао чешће се контрахује (23,08%) од -ео (5,26%). Међутим, 
примери са сажимањем у принципу су ретки. Контракција -ео > -о ре-
гистрована је само у једном примеру, и то код глагола са краткосилазним 
акцентом. Иако информатор разговара са млађом особом женског пола, 
код њега постоји свест да се њихов разговор снима, што утиче на стиму-
лацију ауторегулације у употреби контрахованих вокалских група. Међу-
тим, пре бисмо рекли да је његов говор такав у свакој говорној ситуацији 
и да има типичне карактеристике једног урбаног разговорног идиома.
2.1.15. И15 је рођен 1978. године у Новом Саду. И он је аутохтони Ново-
сађанин. У време снимања имао је 30 година и био је апсолвент на Прав-
ном факултету у Новом Саду. У његовом говору регистроване су следеће 
финалне вокалске групе: 

1. група -ао дала је: 
а) -o: gle1do, ja2 sam i3mo, i3mo sam (3х), da3bogda i1mo, pa ne4mo, i3splako 
se, sam o3sto, po3dse}o sam, ja2 sam u1porno poku{a4vo, ja2 sam pro4bo, 
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o1nda sam pro1~ito, pu1tovo sam (3х), pa sam sto1jo, o1nda je tre1bo, ja2 
sam treni3ro, ni3sam ni u vo4jsci ta3ko tr1~o, upi3so sam (2х);
б) -ао: ne1kako sam se bo1jao, o2n se vra1}ao, ja2 sam gle1dao (2х), o2n je sve1 
to2 gle1dao, ni3sam di3sao, ja2 sam zami4{qao, to2 sam zloupotrebqa4vao, 
o2n je i3mao, i kod wi2h sam i3mao, ja2 sam i3mao (3х), i3mao sam, ni4sam i3mao 
(3х), ni1je i3mao, ve1} sam isko3mbinovao, ve1} sam se istraumatizi3rao, 
ni1je se ja3vqao, ma3{tao, mo3rao bi, dese4tak sam ih na1brojao, napi3sao, 
ni1je odgova4rao, o2n je ugla3vnom oku3pqao, to2 je orga3nizovao, ja2 sam 
se o3se}ao, tu2 sam o3stao, pi4sao sam, pa sam ga ja2 pi3tao, kape3ta5n je 
me3ne sta2lno pi3tao, to2 sam pona4vqao, to2 sam popuwa4vao, pr2vo sam 
pri me¢i4 vao, ni3sam pro4bao, pro4bao sam (4х), na to2 sam pri3stao (2х), 
pa sam se sakri3vao, sli1kao sam (2х), ja2 sam ih sma4trao, ugla3vnom sam 
spa4vao, spo3znao sam, ja2 sam sre|i4vao, pa sam sta1vqao, ja2 sam tre1bao, 
ni1je se ukla3pao, upi4sao sam (2х), te sam ih u1poznao, ure|i4vao sa2m, ja2 
sam ~i1tao;

2. група -ъ/ьл > -ао дала је:
а) -о: i3{o sam, o2n je na3{o, ja2 sam o3ti{o (3х), o3ti{o sam, o2n je o3ti{o 
(5х), ni4sam mo1go (2х), ni1je mo1go, ja2 sam sti1go (2х), ja2 sam re1ko (7х), o2n 
je re1ko (3х); 
б) -ао: do3{ao sam , o2n je do3{ao (2х), ta1d sam i3za{ao, ja2 sam i3{ao (3х), 
ta1ta i3{ao, o2n se na3{ao, ja2 sam o3bi{ao, o3ti{ao, pre3{ao sam (2х), 
ti2 bi u3{ao, ve} sam u3{ao u {to2s, ja2 bih i3zbegao, kad bu1dem mo1gao, 
ni4sam mo1gao (3х), ne1 bih mo1gao, ti2 si po3stigao, ja2 sam sti1gao, o2n je 
sti1gao, ja2 sam re1kao (7х), ko1nobar je re1kao, Mi4{a Dimitri3jevi} je 
re1kao, Slove3nac je re1kao, za4stavnik je re1kao;

3. група -ео дала је: 
а) -o: ni4sam ni1kad vi1do;
б) -ео: ja2 sam vi1deo (5х), vi1deo sam (2х), ni3sam vi1deo (2х), ne1 bih ni 
vi1deo, ja2 sam vo3leo, ni3sam ba1{ ne1{to vo3leo, ja2 бих vo3leo (2х), to2 
bih vo3leo, ne1 bih ni vo3leo, vo3leo bih (3х), to2 bi vo3leo, ko1nobar je 
do1neo, `e3leo sam, ni3sam `e3leo, ja2 bih `e3leo, o2n je `e3leo, `i4veo je 
(2х), ja2 sam `i4veo, tu2 sam je3dva pre`i4veo, pa je izle3teo, po3jeo je, ja2 
sam po1~eo, pr2vi pu2t sam se pro3veo, pa sam razu3meo, ja2 sam se3deo, o2n 
je u3speo;

4. група -уо дала је: 
а) -о: ja2 sam kre4no;
б) -уо: ja2 sam kre4nuo (3х).

Информатор „стилизује” свој говор и настоји да говори стандарди-
зованим језичким идиомом, будући да се бави писањем. Међутим, ипак 
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су забележени и примери са сажимањем свих вокалских група: -ао (35,51 
%), -ео (2,86%), -уо (25,00%).
2.1.16. И16 је кћерка И10. Рођена је 1988. године у Новом Саду, где живи 
од свог рођења. У време снимања имала је 20 година и студирала гра-
фички дизајн на Академији уметности у Новом Саду. У њеном говору 
регистроване су следеће финалне вокалске групе:

1. група -ао дала је: 
а) -о: i3mo, o3sto, po3gledo, razo~a4ro, tre1bo (2х);
б) -ао: do3~ekao, pi4tao, u3pao upi4sao (2х);

2. група -ъ/ьл > -ао дала је:
а) -о: do1{o, i3{o, re1ko,
б) -ао: pro3{ao;

3. група -ео дала је: 
а) -ео: po1~eo (4х); 

4. група -уо дала је: 
а) -о: pi1pno;
б) -уо: prome4nuo.

Најфреквентнија је контракција -ао > -о (73,33%), те -уо > -о (50%, 
тј. само један пример). Имајући у виду да информаторка разговора са 
својом другарицом, да је комуникација колико-толико спонтана, да тема 
разговора није строго озбиљна (како се одлучила да упише факултет, где 
излази, Егзит фестивал...), низак степен ауторегулације, нижи него код 
њене мајке, разумљив је. Међутим, иако постоји низак степен ауторегу-
лације, вокалска група -ео никад се не упрошћава. 
2.1.17. И17, син И13 и унук И7, рођен је 1995. године у Новом Саду, а у 
време снимања имао је 11 година. Од свог рођења живи са родитељима у 
Новом Саду на Детелинари. У његовом говору регистроване су следеће 
финалне вокалске групе: 

1. група -ао дала је: 
а) -о: su3dija je va1ro, ni4je ve1rovo, ja2 sam vi4ko, gle1do sam (2х), o2n je 
gre1bo, ja2 sam se za1igro, za3kuco sam, zaqu4qo sam se, pa sam za1spo, o2n 
nas je ze1zo, i1gro sam se, ja2 sam se i3gro (4х), o2n je i3gro, i3mo sam , ja2 
sam se ispr4qo, ja2ko se ispr4qo, ku4po sam se, ja2 sam se oku4po, o1nda sam 
mo4ro, po1sle sam odu3sto, ja2 sam ih sve1 o3tero, ja2 sam je pi4to, pla1ko 
sam, pa sam poka4zo, o1nda sam pre3sto, ja2 sam pro4bo, ni4sam sve1 pro4bo, 
pro4bo sa2m, ja2 sam se se1}o, ja2 sam spa4vo, spa4vo sam, ubaci4vo, pu1no sam 
u3daro;
б) -ао: ni4sam zna1o, ja2 sam ih izbaci4vao, i3mao sam (2х), o2n je o3stao, 
ta1ta je poka4zao, ja2 sam ve1} pri4~ao, sa3znao je, sla4gao;

2. група -ъ/ьл > -ао дала је:
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а) -о: ja2 sam do3{o (5х), o2n je do3{o (3х), ja2 sam i3za{o, pa sam po1novo 
i3za{o, ja2 sam i3{o (4х), i3{o sam (5х), ja2 sam na3{o, o2n je na3{o, o2n je 
o3ti{o (2х), mo2j bra1t je o38ti{o, o2n je pro3{o, tu2 je se1ko, cr1ko, ni4je 
mo1go (2х);
б) -ао: ja2 sam i3{ao (2х), ni4sam mo1gao;

3. група -ео дала је: 
а) -о: vi1do sam (3х), ni4sam vo3lo, dru2g је do1no, ja2 sam po1~o, o1nda sam 
u1zo, ja2 sam u1zo (5х);
б) -ео: vi1deo sam (2х), to2 sam vo3leo, ja2 sam `e3leo, `e3leo sam, `e3leo 
bi, ja2ko sam se za`e3leo, o2n se zale3teo, za1peo sam, o3dveo, po1~eo (2х), 
tu2 сам se3deo;

4. група -уо дала је: 
а) -о: ja2 sam se za3pquno, pa sam zavr4no. 

Најфреквентнија је контракција вокалске групе -уо (100%, тј. само два 
примера), затим -ао (нарочито код глагола I и VI Белићеве врсте 1. подгрупе; 
87,01%), али је високофреквентна и контракција групе -ео (48%). Висока 
фреквенција контракције вокалских група може се објаснити нејезичким 
факторима. Дечак је спонтан и природан у разговору, он прича онако како 
говоре пре свега чланови његове породице у неформалним ситуацијама када 
се не прилагођавају саговорнику. Породица је један од најзначајнијих, поред 
свих осталих (школа, мас-медији, вршњаци...), фактора који утичу на говор 
детета. Могуће је да и говор окружења И17, говор његових комшија, њего-
вих другова и другарица из школе, такође, утичу на висок степен контрак-
ције финалних вокалских група. У његовом говору постоји врло мали сте-
пен ауторегулације. Може се рећи да код детета још не постоји или је слабо 
изражено ситуационо раслојавање језика. Ситуационо раслојавање ствара 
„стилске разлике између ситуација у којима говорни представник неке го-
ворне заједнице употребљава свој језик као комуникацијски и стваралачки 
инструмент” (Радовановић 2003: 174). У говору детета се највише види ме-
шање стандардног идиома и дијалекта, тј. супстандарда (Magner 1976: 86). 
Анализа говора његове мајке и бабе показала је да оне у великој мери воде 
рачуна о свом говору, те отуда ниска фреквенција контракције финалних во-
калских група. Оне свој говор стилизују јер знају да ће он бити анализиран, 
па желе да што правилније говоре, а претпоставља се да у неформалним 
разговорима (нпр. када међусобно разговарају у породици) степен контрак-
ције финалних вокалских група приближно одговара стању регистрованом 
у говору сина/унука И17.
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2.2. РАЗГОВОР НА ТРИБИНИ
2.2.1 Трибина под називом Како уређујем новине одржана је 15. марта 
2006. године на Филозофском факултету у Новом Саду. Гости Одсека за 
медијске студије били су главни уредник Дневника (И19), главни уредник 
Мађар соа (И26), те власник и директор таблоида Свет (И18). Аудито-
ријум су углавном чинили студенти журналистике.
2.2.1.1. И18 је рођен у Бачу 1968. године. У време снимања имао је 38 
година. Основну школу завршио је у Бачу, средњу економску школу у 
Бачкој Паланци, а Правни факултет у Новом Саду. Од 1988. године живи 
у Новом Саду. У говору датог информатора регистроване су следеће фи-
налне вокалске групе:

1. група -ао дала је: 
а) -о: izda4vo, i1mo, pro1~ito;
б) -ао: zami4{qao je, napi4sao, o3stao, da je si1lovao, po3stao, pri4~ao, 
finansi4rao;

2. група -ъ/ьл > -ао дала је:
а) -о: bi od vas neko di1go, o3ti{o sam, re1ko sam (5х);
б) -ао: re1kao;

3. група -ео дала је: 
а) -ео: vi1deo sam (3х), ni4sam `e3leo (3х), po1~eo sam (2х).

У његовом говору контрахује се само група -ао и то у 58, 82% слу-
чајева. Он, такође, не стилизује свој говор, који у великој мери подсећа 
на жаргон. Треба имати у виду и то да је аудиторијум чинила углавном 
омладина што утиче на мањи степен ауторегулације, али и његов изрази-
то брз темпо говора који доводи до редукције вокала, асимилације и кон-
тракције вокалских група. Такође, треба скренути пажњу и на тематику и 
стил његових часописа (то је углавном жута штампа, трачеви о познатим 
личностима).
2.2.1.2. У говору И19, који је рођен 1952. године, регистроване су следеће 
финалне вокалске групе: 

1. група -ао дала је: 
а) -о: pro1~ito sam;
б) -ао: u3pao;

2. група -ъ/ьл > -ао дала је:
а) -о: ne1 bi re1ko;
б) -ао: do3{ao;

 3. група -ео дала је: 
а) -ео: razu3meo.

Група -ао контрахује се у 50 % случајева, док контракције осталих 
група нису забележене. Иако је говорник образован, а трибина јавна, ја-
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вља се контракција вокалске групе -ао. Информатор је спонтан и при-
родан те код њега не постоји висок степен ауторегулације у употреби 
контрахованих вокалских група. Међутим, вокалска група -ео не своди 
се на -о.

2.3. РАЗГОВОР НА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКИМ ЕМИСИЈАМА
2.3.1. Радио-емисија Огледало града − град у огледалу, која се емитује 
на Радио-Скали, бави се актуелним правним питањима и проблемима 
грађана. У њој гостују еминентни стручњаци из те области који инфор-
мишу слушаоце о правима и дужностима грађана у вези с одређеном 
питањем, а слушаоци се могу телефонски укључити у емисију и затра-
жити правни савет од њих. Анализиран је само говор И20, председника 
Скупштине града, јер о водитељки и осталим гостима нису били познати 
биографски подаци.
2.3.1.1. И20 има око шездесет година, завршио је Правни факултет. Код 
датог информатора регистроване су следеће финалне вокалске групе:

1. група -ао дала је: 
а) -ао: i3mao, mo4rao (2х), po1zvao, pi4sao, tre1bao (2х);

2. група -ъ/ьл > -ао дала је:
а) -ао: mo1gao (3х), re1kao (3х);

3. група -ео дала је: 
а) -ео: za1uzeo, po1dneo, pre1uzeo.

Пошто је тема стручна, информатор образован, а дискурс јаван, кон-
тракције вокала у његовом говору нема, иако су слушаоци различитог 
степена образовања па неки од њих говоре дијалектом, а неки стандар-
ним идиомом, 
2.3.2. Емисија Шта сад? коју води психолошкиња И22 едукативног је и 
тематског типа. У свакој емисији гостује психолог који говори на одређе-
ну тему из области психологије и психотерапије, а гледаоци се могу ди-
ректно укључити и затражити савет. Пошто идентитет гледалаца није 
могао бити утврђен, анализиран је само говор водитељке и гошће.
2.3.2.1. Гост емисије, психолошкиња И21, рођена је 1965. године у Новом 
Саду и аутохтона је Новосађанка. У време снимања имала је 31 годину. 
На Филозофском факултету завршила је психологију и у време снимања 
радила је као клинички психолог у Војној болници. У њеном говору ре-
гистрована је само неконтрахована вокалска група -ао: i3mao, nadove4zao, 
o3brukao, sa1stojao и -ао < -ъ/ьл: mo1gao, sti1gao.
2.3.2.2. Водитељка И22 рођена је 1977. године у Сенти. У време снимања 
имала је 29 година и већ десет година живела у Новом Саду. Психологију 
је завршила на Филозофском факултету у Новом Саду. У говору И22 та-
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кође је регистрована само неконтрахована вокалска група -ао < -ъ/ьл, и 
то само један пример: mo1gao. 

Јавни облик дискурса, озбиљност теме разговора, образованост во-
дитеља као и њихове индивидуалне особине (настојање да говоре стан-
дардним идиомом), све су то разлози нерегистровања контракција фи-
налних вокалских група.
2.3.3. Емисија Јутарњи програм, коју води више водитеља наизменично, 
информише о културним догађајима у граду. У њој учествују ученици, 
студенти, новинари, као и личности значајне на пољу културе. Гледаоци 
се укључују једино када се деле награде. Након сваке емисије следи при-
лог о неком догађају у граду или приказ неке књиге, представе, филма, 
врло често у разговору са њиховим ауторима.

Анализиран је говор у емисији посвећеној фестивалу беседништва 
одржаном на Правном факултету у Новом Саду. У корпус је ушао го-
вор водитељке И23 и студента И24, будући да код осталих водитеља и 
гостију нису регистроване финалне вокалске групе.
2.3.3.1. И23 је рођена 1981. године у Новом Саду. У време снимања има-
ла је 25 година. На Филозофком факултету у Новом Саду завршила је 
српски језик и књижевност. Родитељи су јој рођени у Крушедолском 
Прњавору, али од њеног рођења живе у Новом Саду. У говору И23 регис-
троване су следеће финалне вокалске групе:

1. група -ао дала је: 
а) -ао: o~eki4vao, pripre4mao;

2. група -ъ/ьл > -ао дала је:
а) -ао: re1kao;

 3. група -уо дала је: 
а) -уо: napome4nuo, pome4nuo.

Није забележена ниједна контракција, на шта свакако утиче не само 
јавни облик дискурса и степен образовања, већ и врста образовања. На-
име, водитељка је завршила за професор српског језика и књижевности.
2.3.3.2. И24 је рођен 1984. године у Врбасу. У време снимања имао је 22 
године и већ 5 година је живео у Новом Саду. Био је апсолвент на Прав-
ном факултету у Новом Саду. У емисију је позван као победник такми-
чења у беседништву. У говору И24 регистроване су следеће финалне во-
калске групе:

1. група -ао дала је: 
а) -о: o~eki4vo;
б) -ао: i3mao, pripre4mao;

2. група -ео дала је:
а) -ео: do1prineo, pre1uzeo. 
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Контракција вокалске групе -ао забележена је у 33 % случајева, док 
се група -ео не контрахује. Пошто тема поводом које се води разговор 
није озбиљна, а имајући у виду и велику заступљеност упрошћавања во-
калске групе -ао у говору, између осталих, и омладине, ова регистрована 
појава није изненађујућа. Такође брз темпо говора има утицаја на то да 
информатор не води рачуна о томе како ће нешто саопштити.
2.3.4. Емисија Поп Корн информише о актуелним остварењима на пољу 
домаће и стране кинематографије и у њој гостују особе значајне у тој об-
ласти. Гледаоци се укључују само као учесници наградне игре. Емисију 
води више водитељки, а анализиран је једино говор И25., јер код осталих 
водитељки и гостију нису уочене финалне вокалске групе. У анализира-
ној емисији гости су били академски филмски уметници који су гледаоце 
информисали о значајним филмским фестивалима који ће бити одржани 
у Новом Саду.
2.3.4.1. И25 је рођена 1986. године у Новом Саду. У време снимања има-
ла је 20 година. Отац јој је рођен у Босни, а мајка у Косовској Митро-
вици, али од њеног рођења живе у Новом Саду У време снимања имала 
је 20 година и студирала је журналистику на Филозофском факултету у 
Новом Саду. У говору водитељке забележене су следеће финалне вокал-
ске групе:

1. група -ао дала је: 
а) -ао: aludi4rao, ispri4~ao, o1dr`ao, po3stavqao;
  2. група -ъ/ьл > -ао дала је:  
а) -ао: mo1gao; 

3. група -ео дала је: 
а) -ео: `e3leo, po1~eo;

4. група -уо дала је: 
а) -уо: premi4nuo.

Иако тема емисије није озбиљна, јавни облик дискурса утиче не не-
регистровање контракције финалних вокалских група.

3. Општа разматрања

3.1. У говору Новосађана најфреквентнија је контракција вокалских гру-
па -ао и -уо, док је група -ео отпорнија на сажимање. Међутим, треба 
напоменути да код већине информатора вокалске групе -ео и -уо уопште 
нису регистроване или у свега два-три примера. Контракција финалних 
вокалских група у највећој мери условљена је типом говорне ситуације 
и узрастом.
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3.1.1. У индивидуалним разговорима код најстаријих необразованих ин-
форматора изнад 70 година контракција вокалских група (-ао, -ео, -уо) 
скоро је стопроцентна, што одговара стању забележеном у банатским, 
бачким и сремским говорима, а пре свега у говорима околине Новог Сада 
— Госпођинцима и Парагама (Поповић 1968: 72, Шпис 1991: 10). 

Код најмлађег информатора контракција вокалске групе -ао и -уо 
такође је високофреквентна, док се контракција групе -ео јавља у нешто 
мање од половине свих регистрованих примера. Спонтаност и природ-
ност у говору најмлађег испитаника (као и фамилијарни говор његове 
породице и окружења) утичу на високу фреквенцију контракције вокал-
ских група. 

Код информатора изнад 12 и испод 70 година контракција финалних 
вокалских група зависи, пре свега, од типа говорне ситуације и степена 
прилагођавања информатора саговорнику. Пол, узраст и образовање не 
играју велику улогу, јер контракција може бити фреквентнија у говору 
образованих него у говору необразованих, код особа женског пола6 него 
код особа мушког или у говору млађих информатора него у говору ста-
ријих. 

У појединачним разговорима с информаторима (12-70 г.) код којих 
постоји висок степен ауторегулације група -ао своди се на -о у 20-45 % 
случајева, док се -ео своди на -о у 0-10 % случајева и, по правилу, само 
код глагола са краткосилазним акцентом. О групи -уо не може се изнети 
закључак јер код већине информатора у појединачним разговорима није 
регистрована. 

Код информатора (12-70 г.) код којих постоји умерен или низак сте-
пен ауторегулације свођење -ао на -о јавља се у више од 50 % случајева, 
док контракција групе -ео варира од 0 до 50 %. Као и у претходном слу-
чају, контракција се јавља код глагола с краткосилазним акцентом. 
 3.1.2. Код учесника трибине контракција је умерена и захвата само групу 
-ао. Степен јавности и званичности дискурса утиче на ауторегулацију 
говорника.
3.1.3. У говору учесника радио и телевизијских емисија контракције 
нема. Изузетак је само пример свођења -ао на -о у говору И24. Такође, 
треба истаћи да у емисијама није било гостију изнад 70 година те се не 
зна како би се они језички понашали. 
3.1.4. Степен упрошћавања финалних вокалских група у говору разли-
читих генерација Новосађана (узети су у обзир само индивидуални раз-

6  Овде се не можемо сложити са мишљењем неких истраживача у свету да се жене 
више прилагођавају у говору од мушкараца. В. Јутронић-Тихомировић 1988: 1-16 и 
Trudgill 1985: 62.
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говори, јер је у говорима на трибини, односно у радио и телевизијским 
емисијама ситуација јасна) представљен је табелом 1.

Табела 1. Контракција финалних вокалских група (индивидуални 
разговори)

3.2. Иако није регистровано пуно примера, може се претпоставити да на 
контракцију групе -уо утичу сличне артикулационе и акустичке особине 
ова два вокала, али и различити вокали у инфинитивној и презентској 
основи. У раду о банатским говорима (Ивић и др. 1994: 275) уочено је 
да, уколико су у питању префигирани радни глаголски придеви са једно-
сложном инфинитивном основом и краткоузлазним акцентом на префик-
су, група -уо се чува (нпр. o3buo). Међутим, треба истаћи да се забележени 
префигирани глаголи иначе не реализују без датог префикса, те ту треба 
тражити разлоге веће отпорности групе -уо на сажимање од групе -ао и 
-ео (Ивић и др. 1994: 279). Значење таквих глагола који се не јављају без 
датог префикса било би у потпуности нетранспарентно када би дошло 
до контракције групе -уо. У анaлизираном корпусу нису регистровани 
примери префигираних глагола на -уо са једносложном инфинитивном 
основом.

На контракцију групе -ао свакако да утиче непостојање вокала а у 
презентској и/или инфинитивној основи, али су њом захваћени и глаголи 
где вокал а има подршку у парадигми, те се не може рећи да су форме где 
вокал а нема подршку у парадигми ближе говорнику Новог Сада (Мла-
деновић 1973: 149–151). 

Вокалска група -ео отпорнија је на сажимање и у свим примери-
ма, изузев једног, забележена је код глагола са краткосилазним акцентом. 
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Углавном се контрахује код глагола I Белићеве врсте. Вокал у слогу иза 
краткоузлазног акцента показује се јачим од вокала иза краткосилазног 
акцента, што одговара њиховим физичким особинама (Ивић и др. 1994: 
275). Такође, треба имати у виду и чињеницу да је код Војвођана кратко-
узлазни акценат осетно дужи од краткосилазног (Ивић и др. 1996: 51).

4. Закључак

4.1. Свођење групе -ао > -о и даље је експанзиван процес (независан 
од прозодијских, фонолошких и морфолошких фактора), с тим да је код 
најстаријих информатора (који имају преко 70 година) и најмлађих (који 
имају мање од 12 година) скоро доследно. Код осталих информатора сте-
пен контракције у сразмери је са типом говорне ситуације и степеном 
прилагођавања саговорнику. Контракција -ео > -о такође је доследна 
код најстаријих информатора, док се код најмлађих јавља у нешто мање 
од половине случајева. Код осталих информатора, -ео > -о је нискофре-
квентно, чак и код информатора који су у потпуности спонтани у разго-
вору, и уколико се јави, глаголи имају краткосилазни акценат. Дакле, већа 
отпорност групе -ео на сажимање у највећој мери условљена је фонет-
ским и прозодијским разлозима. С обзиром на то да је -ео > -о отпорније 
на сажимање него -ао > -о и -уо > -о, оно се из тог разлога и доживљава 
више као супстандард, тј. дијалектизам. 
4.2. Као што је већ одавно у науци примећено, морфолошки и синтак-
сички ниво подложнији су утицају супстандарда него фонолошки и про-
зодијски ниво (Јовић 1979: 243–253; Milroy, Milroy 1978; Trudgil 1978). 
Али, и у оквиру ових језичких нивоа треба направити, како је још Милка 
Ивић истакла (1965: 744), хијерархизацију језичких појава које се ква-
лификују као дијалекатске. У нашем случају редослед би био следећи: 
контракција -ао > -о најмање се доживљава као супстандард, затим кон-
тракција -уо > -о, те -ео > -о, која се највише осећа супстандардном, од-
носно дијалекатском.  
_____________
ИНФОРМАТОРИ

иницијал пол година 
рођења

место школска спрема

И1 Д.М. ж 1914. Нови Сад четири разреда основне 
школе

И2 Ј. Е. ж 1924. Нови Сад четири разреда основне 
школе

И3 Ћ м 1928. Нови Сад основна школа
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иницијал пол година 
рођења

место школска спрема

И4 С м 1936. Нови Сад 
И5 Т. Г. м 1942. Нови Сад основна школа 
И6 С. З. м 1945. Нови Сад средња школа
И7 Д. П. ж 1947. Силбаш основна школа
И8 М. Ђ. ж 1948. Нови Сад факултет
И9 М. Р. м 1956. Нови Сад виша школа
И10 Б. М. ж 1964. Нови Сад средња школа
И11 Ђ. Б. м 1967. Нови Сад средња школа
И12 М. М. м 1968. Нови Сад факултет
И13 М. Б. ж 1969. Силбаш средња школа
И14 С. К. м 1978. Нови Сад виша школа
И15 З. И. м 1978. Нови Сад студент
И16 Т. М. ж 1988. Нови Сад студенткиња
И17 Н. Б. м 1995. Нови Сад ученик
И18 Р. Ч. м 1968. Бач факултет
И19 П. П. м 1952.
И20 З. В. м око 1946. факултет
И21 А. Ј. М. ж 1965. Нови Сад факултет
И22 Т. М. ж 1977. Сента факултет
И23 Н. Т. ж 1981. Нови Сад факултет
И24 Г. В. м 1984. Врбас студент
И25 Б. Л. ж 1986. Нови Сад студенткиња
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Žarko Bošnjaković and Danka Urošević

Final vocalic seQuences -ao, -eo, -uo  in The spoken language oF novi sad

Summary

The authors analyze the distribution of the final vocalic sequences -ao, -eo, -uo in the 
speech of different generations of Novi Sad citizens in relation to the situation, psychological 
and linguistic factors.

It was found that the reduction of the sequence -ao to -o is still an expansive process, 
independent of the prosodic, phonological and morphological factors, but that it is almost con-
sistent in the speech of the oldest (over 70) and the youngest subjects (under 12). With the 
other subjects the degree of contraction is in proportion to the type of speech situation and the 
degree of adjustment to the collocutor. The contraction of -eo to -o is also consistent with the 
oldest subjects, while it is found only in less than half cases in the speech of younger subjects. 
In the speech of other subjects the reduction of -eo to -o has a low frequency, and is only found 
in verbs with a short falling accent, which indicates that this reduction is conditioned by the 
phonetic and prosodic characteristics of words. Since the reduction of -eo to -o exhibits more 
resistance than -ao to -o, it is felt as a more substandard, or dialectal variety.



Жарко Бошњаковић
(Нови Сад)

фОнеМа /х/ у ГОвОру нОвОГ Сада

СаЖеТак. У раду се анализира дистрибуција фонеме /х/ у идиолектима 
Новосађана. Грађа је сакупљана методом интервјуа у различитим делови-
ма Новог Сада, али и преслушавањем радијских и телевизијских емиси-
ја. У избору информатора водило се рачуна о природним (пол, узраст) и 
друштвеним факторима (образовање, занимање, однос према испитивачу и 
сл.), као и језичким (артикулација, статус фонеме, позиција).

кључне речи: социјална дијалектологија, урбани идиолекти, дистрибуција 
фонеме /х/.

1. Увод

1.1. У стандардном језику (Суботић 2005: 56–57) глас [х] се изговара са 
ослабљеном фрикацијом, будући да ваздушна струја не наилази на из-
разиту констрикцију. С обзиром на ову артикулациону карактеристику 
и чињеницу да је једини струјни консонант без свог звучног парњака, 
он се у опуштенијем изговору, али и у већини штокавских говора током 
17. века изгубио. Иван Поповић (1968: 147) претпоставља да се у Војво-
дини глас [х] бар делимично и бар у неким говорима чувао у 18. веку. 
Вук Стефановић Караџић увео га је у књижевни језик 1836. године и до 
данас је он део наше ортоепске норме. Међутим, Асим Пецо (1965: 777) 
констатује да је његова употреба доследнија само у писаној речи и да су 
ретки они који га изговарају у финалној позицији, посебно у наставцима 
заменичко-придевске промене и аориста. По њему овај глас се углавном 
чува у говору муслимана. Радослав Бошковић (1931: 179–196) опширно 
пише о природи, развитку, дистрибуцији и ареалу чувања и замене гласа 
[х] у говорима Црне Горе. Сажетији приказ стања у овим говорима нала-
зимо код Павла Ивића (1994: 201). Он каже да се овај глас претежно чува 
на западу, осим неких говора на Приморју, а на истоку допире до доњег 
тока реке Мораче, северно од Скадарског језера. Такође се јавља и у го-
вору муслимана у плавско-гусињском и новопазарском крају. Широк је 
дијапазон његове артикулације – од звучне, преко редуковане фрикације 
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па до аспирације. Ниједан га говор не чува доследно у свим позицијама. 
Тако се он најлакше губи у иницијалној, а најтеже у финалној позицији. 
У неким говорима фонема /х/ се замењује фонемама /г/, /к/ и /в/. Чување 
фонеме /х/ у градском говору Пећи (hal4i1na, sna1ha, ho1~4e, wi1han) и фа-
култативно у српским говорима Баната Ивић (1994: 221 и 168–169) обја-
шњава утицајем албанског, турског и румунског језика. Слично је стање 
и у македонским дијалектима у којима је фонема /х/ одлика градског го-
вора Охрида и македонских муслимана Торбеша (Видоески 1998: 123, 
129).
1.2. Пре него што пређемо на анализу дистрибуције фонеме /х/ у иди-
олектима Новосађана, погледаћемо какав је њен статус првенствено у ба-
чким, банатским, сремским и неким другим говорима и вернакуларима. 
1.2.1. Госпођиначки говор (Поповић 1968: 143–147) слаже се са већином 
штокавских говора који су изгубили или супституисали овај глас /х/. Тако 
се он губи у иницијалној (o3}u, i3qadu, la2d, te1o), медијалној (ma4nuti, 
izda3no, sna2, o1t stra) и финалној позицији (ko3̀ u, tr3bu, u3prma, ka4za, 
bo3bri, na3 koli, po li3vada). У хијату се развијају прелазни гласови /в/ и 
/ј/: bu4va, pa1zuvo; le4ja, sme1ja, o3raji. Они се јављају и у групи вокално r6 
+вокал: vr61vo, kr36jati, po1kr6jo, али и na vr36ju, vr61o, skr36ati, na vr36u. Само у 
позајмљеницама из стандардног и других језика сугласник /х/ се замењује 
са /к/: pri4kod, du1k vre1mena, ple3kano. Аспирација / ‛/ се чује: испред во-
калног р у иницијалној позицији (‛r36|avo ‛r16zo); у ономатопејским ( ‛a1jke, u 
o3nim ‛u1kta5wu) и у књижевним речима (‛i3qada ‛o3}u).
1.2.2. У говору Парага (Шпис 1991: 561) фонема /х/ јавља се ретко. У 
речима које су обичније без те фонеме факултативно се јавља само у 
иницијалном и медијалном положају (hle1b / le1b, ku3hiwa / ku2jna, ho1}e 
/ o1}e), а у речима посуђеним из књижевног језика или у новије време из 
других језика може се јавити у свим позицијама (hri1stos, te3hnika, 
te3pih).
1.2.3. У говору Срема (Николић 1964: 325–326) фонема /х/ се губи: o3}edu, 
te1o, ladno3}a; sa1rana, podrawi4vo; vr16, o3ra, ko3`u. У наставцима заме-
ничко-придевске промене његово јављање је факултативно: svi1(h) ti2(h) 
si1tni(h) zrne4ta, dva4deset i(h) sva1ka i3ma. Супституенти фонеме /х/ 
су /в/ /ј/ /к/ /ф/: mu1va5r, po1vo|ani, tr3buvu, bu3va5~; ~o3ja, o3raje; paro3ka, 
ple1k, Kri3stos; du1f vre1mena, vr16f. У сугласничкој групи -хв- глас [х] се 
у неким речима губи (va1ta5du, preva4tila, u3vatio ), а у другим своју 
фрикацију преноси на други глас (fa2qenu de3vo5jku, fa4la Bo1gu). Цркве-
ним (hri3stos, Du3hovi, patrija4rha) и световним (pri4hod, svr1ha, 
hu1sa5ri) културним утицајем тумаче се примери са фонемом /х/.
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1.2.4.1. Иницијално /х/ испред вокала јавља се факултативно на целој те-
риторији Баната, а изговара се веларно са ослабљеном фрикацијом [х], фа-
рингално [h] или са аспирацијом [‛]: ha1jde, ha3qinu, hi1tio se, hu3ncut; 
ha3qine, hi1tne, hu4ji; ‛a1jd, ‛a3mi{an, ‛i3qadu. Слично је стање и у српским 
говорима у румунском Банату и у југоисточном Банату, чији говори припа-
дају смедеревско-вршачком дијалекту (Ивић, Бошњаковић, Драгин 1994: 
334–336). Аутори (1991: 337) наводе да се у неким лексемама (o3}u, o1}e{; 
u4nka; arge3la, erge3la; armo3nika, orma3nika) овај глас не јавља. У осталим 
позицијама фонема /х/ се губи: la2d, le1bac, ra1pav; me3une, sna1u, od stra2; 
du4no, na3ra5ni, razla4dite; Vla1, na3 vr6, tr3bu, wi2, od o3vi, be2li ja1stuka, 
kod dru1gi, o1dma. Оно је сачувано у малом броју примера из књижевног 
језика (hra4nu, hle1bova, hri3stos, du3hu, pra1h), у позајмљеницама из не-
мачког (mi3lihprot, te3pihe) и у узвицима (u1h, a1h). 
1.2.4.2. Чување фонеме /х/ у иницијалној позицији пред акцентованим 
вокалом познато је и у другим језицима. «Слично стоје ствари у већини 
германских језика, а углавном је тако било и у класичном грчком. У ла-
тинском, док је постојала фонема /х/, а она се у народном изговору рано 
изгубила, у већини примера та је фонема била на почетку (ненаставачке) 
морфеме. Касније је [х] уведено, само у иницијалном предвокалском по-
ложају, у француски језик у германским позајмљеницама («h aspiré«), а 
у шпански променом f->h-, да би у даљем развоју ишчезло у оба језика, 
остављајући траг у писању одговарајућих речи. Очигледно је да је за h са 
слабом фрикацијом, или чак сведено на чисту аспирацију, почетни поло-
жај најповољнији. У румунски је h ушло у позајмљеницама, словенским 
и другим, и долази претежно, али никако искључиво, на почетку речи. За 
банатске говоре значајно је и присуство такве фонеме у румунском, као и 
у мађарском и немачком језику» (Ивић, Бошњаковић, Драгин 1994: 341). 
Стање у говору Карашева поклапа се са оним у румунским и српским го-
ворима целокупног Баната, што сведочи о пресудном утицају румунског 
језика.
1.2.4.3. Обично у иницијалној позицији испред r6 (hr3vam se, hr1|avo, 
hr1`e; hr4vedu, hr3|a; ‛r1|avo,‛r1`e) или испред осталих вокала (ho1me, 
ho1ma, ho1mo, ‛o1luj) јавља се у Банату и секундарно /х/ (Ивић, Бошњако-
вић, Драгин 1994: 341–342).
1.2.4.4. И у Банату се фонема /х/ замењује са /в/ и /ј/, а сугласничке гру-
пе -хт- и -хв- своде се на –кт- (za3kte5va, da3kti, pi3ktije) и (fa4la, 
po3fa5lim; va1tadu, pri3va}aju, sva1tam) (Ивић, Бошњаковић, Драгин 
1994: 346 и 348).
1.2.5. Душан Јовић (1979: 245), говорећи о елементима социјалне дијале-
ктологије у класичној дијалекатској монографији посвећеној трстенич-
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ком говору, констатује да постоје значајне разлике у говору појединих 
генерација и да се фонема /х/ спорије враћа у оним речима у којим је 
некада елиминисана у народном говору (хлеб/леб, махао/маао, хладно/
ладно) и да је готово потпуно стабилна у речима примљеним у новије 
време (Хавана, хауба, хаубица, храм, хор, мохер, кох).
1.2.6. Дуња Јутронић-Тихомировић (1986) је на основу дистрибуције 
фонолошких варијабли /м/, /х/, /љ/ и /ђ/ анализирала разлике између 
радничког и образованог слоја говорника у Сплиту и потврдила једну 
од социолингвистичких универзалија по којој је језик прве групе мање 
подложан променама, тј. њихов урбани вернакулар садржи више нестан-
дардних форми. Расправљајући о терминима дијалекат/вернакулар, Дуња 
Јутронић-Тихомировић (1988) указује на тенденције које су изразите у 
говору млађе генерације (20–25 година) Сплићана у односу на старију 
(60–65 година). Анализа је спроведена на свим језичким нивоима, а на 
првом, фонолошком, посматрана је и дистрибуција фонеме /х/.
1.3. На основу наведеног прегледа можемо закључити да је фонема /х/ уг-
лавном изгубљена у свим позицијама, осим у иницијалној испред акцен-
тованог вокала у говорима Баната. Она може бити замењена са /в/, /ј/, /к/ 
и ретко са /ф/ у Срему. Углавном испред вокалног р познати су и примери 
са секундарном фонемом /х/. У неким говорима у појединим лексемама 
она се уопште не јавља, а у речима у којима је раније елиминисана данас 
се теже васпоставља. Знатно је стабилнија у лексемама примљеним у 
новије време и у говору млађе генерације и образованијих. Чешћа је у 
писаном језику и званичном обраћању преко медија. Изговор овог гласа 
у појединим областима, нпр. у Банату, веома варира, што овом приликом 
неће бити предмет наше анализе.
1.4. Ови закључци о фонеми /х/ у дијалектима биће нам полазне основе за 
анализу наше грађе. Наиме, утврдићемо позиције и језичке разлоге (арти-
кулација, место у консонантском систему) за њено губљење или замењи-
вање. Проверићемо да ли постоји хиперкорекција, тј. појава секундарног 
/х/. Свакако ће бити релевантно порекло лексема и време преузимања стра-
них лексема. Социјалну компоненту овом раду даће анализа употребе ове 
фонеме с обзиром на природне (узраст, пол) и друштвене варијабле (обра-
зовање, место запослења). Будући да употреба фонеме /х/ спада у промене 
одозго или свесно имитирајуће (Јутронић-Тихомировић 1986), значајно ће 
бити утврдити однос говорника према социјалној групи/мрежи (Јутронић-
Тихомировић 1984, 1985) у којој се креће, према стандарду, према саговор-
нику и према контексту у којем је снимљен материјал.
1.5. Грађа је ексцерпирана из транскрипата снимљених интервјуа и раз-
личитих типова радијских и телевизијских емисија. Током интервјуа 
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испитаници су само подстицани и благо усмеравани на теме у којима 
ће њихово излагање бити што спонтаније и аутентичније. Језик мас-ме-
дија заступљен је у емисијама у којима спикери и водитељи читају текст, 
разговарају са саговорницима у студију или путем телефона. Основни 
критеријум за избор информатора било је место живљења и узраст. Тако 
смо углавном бирали информаторе из четврти града у којима је живело 
аутохтоно становништво (Салајка, Слана Бара, Детелинара и Телеп). За-
тим трудили смо се да у истој породици снимимо по једног члана сваке 
генерације. У избору осталих информатора придржавали смо се горена-
ведених критеријума. У раду је анализиран језик двадесетак информа-
тора различитог узраста, пола и образовања. Дистрибуцију фонеме /х/ 
анализираћемо најпре у језику (нај)старије, затим средње и најзад (нај)
млађе генерације. Индекс фреквенције рачунаћемо по следећем моделу:  

сви дијалекатски облици х 100 
укупан број примера

2. Анализа грађе

2.1. Најстарија информаторка И1 рођена је 1914. на Салајци. Завршила је 
четири разреда осоновне школе. Врло је елоквента. У њеном идиолекту 
забележено је 74,57% примера без фонеме /х/. 
2.1.1. Фонема /х/ се губи у свим позицијама у речи: 

а) у иницијалној: ajde4mo, a3qine, i3qadu, i1qa5da, o3}u, o1}e{ (2x)1, 
o1}e; le1bac (3x), za le1ba, ve3kna le1ba, ra4nila, ni4je te1o, ni4je ni te1la, 
ni1j te1la; 

б) у медијалној: posle sve3tog A#ra5n|ela, odra4nio, odra4nila, 
sara4niti, sa3ra5ne, sarawi4vali, da u3vati, u1vati, u3vatila, {po1ret 
(< nem. Sparherd);

в) у финалној: ja2 bi i3mala, {to bi ja2 do1bi5la, da ne1 bi do1bi5la, 
ka1ko ne1 bi /ja2?; bi4lo je wi2 tri2 bra1ta, wi2 ~e3tiri, sa3mo wi2 se1dam, 
ka1ko je wi2 o3tac ode4vo, sve1 i vo1lem, od ti2 we2ni sesta4ra, od wi1ni, 
to2rte i kola4~a si3tni.
2.1.2. Мањи је број примера у којима се она замењује:

а) /х/ > /ј/: Vlajo3vanovi, u3 ku5jnu, o1ra5ja;
б) /х/ > /к/: ot ple3ka (< nem. Blech).

2.1.3. У њеном идиолекту изостаје секундарно /х/: r36|ava.

1  Број у загради означава број понављања дате речи.
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2.1.4. Фонема /х/ углавном се јавила у медијалној позицији и по један-
пут у иницијалној и финалној. Већину лексема са овом фонемом чине 
посуђенице:

а) из грчког језика: po3klawam se hri3stu i hri3stovom 
ro`de3stvu (2х), I#susa hri3sta, paro3hija, paro3hije, pod hipote4kom, 
automeha3ni~ar;

б) из немачког језика: tu2 se rase4~e /ko3la5~? u1 {reh (< nem. schräg), 
mi1lihprot.

Једни грцизми су примљени посредством православне цркве (Хрис-
тос, парохија), а други у новије време преко европских језика (ауто-
механичар, хипотека). Германизми су примљени од домаћих Шваба и 
блиски су свакодневним обавезама домаћица.

У две домаће лексеме фонема /х/ је употребљена с обзиром на кон-
текст или тему о којој је причала. Када је причала о оцењивању у школи у 
њено време, употребила је следећи пример: vredno3}a po3hva5lno. Лексе-
му кухиња употребила је у следећем казивању: mo3je te1tke sve1krvina 
se3stra bi4la je u dvo4ru kod kra4qa Mi3lana, o3na j bi4la u ku3hiwi 
ra4dila. Фонема /х/ у следећем примеру свакако је новијег датума и ја-
вила се под утицајем књижевног језика и није резултат контролисаног 
говора: ja2 pri3hvatila ra1do.
2.2. И2 исто је са Салајке, али је од прве млађа десетак година. Рођена је 
1923. године. Завршила је четири разреда основне школе. Радо прича и 
доста је путовала. У њеном идиолекту забележено је 81,72% дијалекат-
ских форми.
2.2.1. Фонема /х/ се губи у свим позицијама у речи: 

а) у иницијалној: a1jde (5), e1klala sam, na o3kle (< nem. Hocker, 
Hockerl), o3}u (2x), o1}e{ (2x), o1}e (2x); va1ta, le1bac (12x), od le1ba (2x), 
te12o(2x);

б) у медијалној: sna2 (4x), A#ra5n|o, kad za3ma5nu, u3vatila;
в) у финалној: ne1 bi i dr1`o /ja2?, da i ~u2va, ka1ko i zo3vu, La4zini i 

zo3vu, i wi2 dve2, jo1{ wi2 pa2r je bi4lo, dvo3jica wi2, wi2 ~e3tir, tri4deset 
wi2 (2x), pore3d wi5, iza ti2 ku2}a, {e2st o3vi za sa3}ure, na sto2 i1glica 
o3vi, kompo4ta svakoja4ki, kod mo3ji, i1ma jo1{ mo3ji tu2 i na1{i, od ma2li 
no4gu, od me3deni kola4~a, o1ma (9x).
2.2.2. Мањи је број примера у којима се она замењује:

а) фонемом /ј/: ku2jna (3x), i3s ku5jne, o3t ku5jne, ku2jnu, o3raj, s o3raji, 
pro1maja, sna3ja;

б) фонемом /в/: ku1vam, ku1van, ku1varica, sna3vi.
2.2.3. Секундарно /х/ бележимо само у једном примеру (ho1bge), и то у 
иницијалној позицији испред вокала са краткосилазним акцентом, слич-
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но стању у Банату (Ивић, Бошњаковић, Драгин 1994:342, ho1me, ho1mica, 
али и ho3ma5k; уп. и ho1ma).
2.2.4. Фонема /х/ јавила се у свим позицијама у речи:

а) у иницијалној: za hi3qadu, ho1dnik (2x), na ~e3tir ho3kle, ho3te5l, 
hrva3tica;

б) у медијалној: na Du3hove, tu2 i1mam je3dnu sta3na5rku u ku3hiwi, 
pri3hvatio, ne pri3hva}a (2x), le3hva5rta4{ke, le3hva5rta2{aka, sa1hranu, 
te3hni~ar;

в) у финалној: va3zduh (2x).
Фонема /х/ јавила се углавном у речима страног порекла (хиљаду, 

хокле, хотел, лехвар-ташке, техничар). Примери са овом фонемом пока-
зују да идиолект информаторке није остао поштеђен утицаја стандардног 
језика. О контролисаном говору сведочи и податак да је уместо лексеме 
ходник кренула да изговори гонаг, али се брзо «исправила» и употребила 
стандардну, престижну форму. Иначе, ова друга лексема је чешћа у ње-
ном говору.
2.3.1. У телевизијском серијалу «Варошарије» једна емисија је била пос-
већена Сланој Бари. Било је двадесетак учесника али њихова имена ни-
смо у могућности да наведемо, будући да уз новог говорника није ишао 
титл са његовим именом и презименом. Нека имена смо на основу за-
вршне шпице и контекста или њиховог разговора успели да утврдимо. 
Године старости смо приближно одредили на основу њиховог изгледа. 
Највише примера смо забележили од И3 (старији мушкарац од седам-
десетак година) и И4 (старија жена од седамдесетак година). Први ин-
форматор има више нестандардних примера (75%): a1jde, o3}u, o3}e{; ko3d 
wi5, pu1no le4pi de3voja5ka, ali i: dva2 sa2ta sme1ha. Следећи пример нам 
показује да је информатор свестан да је употребио стандардну синтагму 
(wi1hove su1pruge, ili `e3ne) у којој се други члан одмах прилагађава 
сланобарском вернакулару.
2.3.2. Друга информаторка је образованија, те води рачуна о свом је-
зичком изразу, што се огледа у ређој употреби супстандардних форми 
(25%): hrva3tica, hte1o, zate3kla sam ih, jer ih je ja2ko vo3leo, ja2ko 
ih je vo3leo, wi1hovo, ali i: sna3ja, o3na je o1dma re3kla o3vaj }e bi1ti mo2j 
mu2`. Слику контролисаног говора показују и несажете вокалске групе 
(волео, хтео) и употреба лексеме муж уместо разговорног човек. И брат 
њен има форме са /х/: na wi1hov ra3~u5n.
2.3.3. У берберници берберин (И5, осамдесетак година), будући да су му 
долазиле и муштерије које се користе стандардом, употребљава и лексе-
ме са /х/ и без њега: ne2ma ta3kvih vi1{e i fa4la Bo1gu. Међутим, говор 
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његове најстарије муштерије, И6, и у овом детаљу је аутентичан: ba1{ 
sam te1o.
2.3.4. У говору једног средовечног мушкарца (И7, преко 50 година), са 
занатом, ипак су, због његовог кретања у разним друштвима, дијалекат-
ске форме ређе (40%): da sva1ti, do3 wi5, {ta1 bi vo3leo i {ta1 bi `e3leo 
/ja2?; али и: dva4deset hi1qada, hle1b, li1~ni do3hodak, zahva4liti, du1h, 
za3 wi5h. Стандардне форме присутне су и у несажетим финалним вокал-
ским групама (волео, желео).
2.4. У говору И8 са Салајке преовлађују супстандардне форме (60%): 
ra4na, ali sam ja2 od wi2 po3vato, o3dra5nimo, kra1o o3 ti, o1dma; sna3ve 
(2x), ku2jna; али и: hla2di, hme1q; po1huje me2so, sahrawi4vati; dva4deset 
sta2rih novo3sadskih po4rodica.
2.5. Три године млађа жена, И9, са Телепа, која је много путовала, скоро 
доследно контролише своје казивање и стога је забележена само једна 
дијалекатска форма (5,55%), и то у 1.л. јд. потенцијала, што је општа од-
лика разговорног језика: ne1 bi mo3gla da za3me5nim. Фонема /х/ чешће је 
забележена у финалној позицији, и то у морфолошким категоријама. Она 
је употребљава и у прилогу одмах, који се скоро код свих информатора 
јавља у супстандардној форми о(д)ма. Следе примери са фонемом /х/:

а) иницијална позиција: ha3qinu, hte1la;
б) медијална позиција: straho3vito, sa u3spehom, po1hvalno;
в) финална позиција: u1speh, o1dmah, wi2h, se1}am se svo3jih 

pro3slavqawa, ne1kolko ti2h gru2pa, ve1}ih e1kscesa, do4~eke no3vih 
go1dina (2x), od siroma3{nijih, od stra1nih dr1`ava, do {i1rih 
ra2zmera.
2.6. И10 рођена је 1947. године у Силбашу, а у Новом Саду је од удаје. 
Била је прво кројачица, а потом је радила као спремачица и курирка у 
НИС-у. Дружила се са осталим радницама и много је путовала по бившој 
Југославији. Изузетно пази на своје изражавање и труди се да прича от-
мено и књижевно.
2.6.1. Примери без фонеме /х/ сведени су на изузетно мали проценат 
(8,21). Углавном је /х/ изостало у потенцијалу, прилогу одмах и наста-
вачким морфемама: ne1 bi re3kla /ja2?, o1dma (3x), pr2vi da4na, i1ma ra2zni 
pri2~a.
2.6.2. Само у једном примеру /х/ је супституисано фонемом /ј/: sna3ja.
2.6.3. Фонема /х/ јавља се у свим позицијама, а нарочито у наставачким 
морфемама. Знатан број лексема употребљен је и причању о послу у фир-
ми (архива, архиварка, кафе-кухиња, похвале, до технике, код техничког, 
хитно). Прилог одмах трипута је употребила без фонеме /х/, али и јед-
ном са њом. Следи преглед забележене грађе са /х/:



276 ЖаркО бОшњакОвић

а) иницијална позиција: ha1jde, ha3qinu, ha3qinice, ha3xiRu3vimova 
u1lica, hi2tno, hu3mora, hva4la Bo1gu, hra4nio, hra4nili su;

б) медијална позиција: sa arhi4ve, na arhi4vu, na arhi4vi, arhi3va5rka, 
ku3hiwa,u ka3fe5ku3hiwi, Miha3jla, na2jneopho3dnije, i wi1hovu de1cu, na 
wi1hovu de1cu, po1hvale, do te3hnike, kod te3hni~kog, u3ho5dano;

в) финална позиција: ko3d wi5h, oko wi2h (2x), wi2h ~e1tvoro, wi2h 
pe2t, mi2 smo wi2h i3spratili, da ih vo1li{, da ih ja2ko vo1lim, da ih 
dove3dem, da ih ne do3vodi{, kad ih i3spra}a{, da ih ne po3ma5`e{, da 
ih sre1tnem, kad ih sre1tnem, da ih po3~astim, da ih ~u1jem, ni4sam ih 
ne1 znam ko1lko ~u4vala, od ne1kih sa2t vre1mena, ne1kih pr2vih, i ne1kih 
si3tnih o1baveza, ne1kih situa4cija, o3vih da4na se pri3pre5ma, oko ti2h 
mo3jih u1nu5ka, se1}am se ti2h na1{ih i3gri, ti2h ce4lih dva4deset go1dina, 
ti2h go1dina, za ti2h o1sam sa4ti, sku4pqa5we ti2h kwi2ga, svi1h o1sam, ti2h 
pr2vih go1dina, bi4lo je i dru1gih `e4na, za2dwih {e2st go1dina, o1p{tih 
po1slova, ra2znih i sme4{nih stva4ri, i1mam i {ko1lskih dru1gova, ja1o, 
re1koh, ni4su, to2 se mo3ja Zla4ta i3zula, o1dmah.
2.7. И11 је кћи И9 (в. 2.5). Рођена је у Новом Саду 1964 године. Има два 
разреда економске школе. 
2.7.1. Она, као и мајка, ретко употребљава (8,82%) форме без /х/: ako o1}e{, 
ni4su te1li da ka2̀ u; ta3ko su i raspore|i4vali.
2.7.2. Фонема /х/ среће се у свим позицијама у речи:

а) иницијална: hi1qada, ho4la, ho3te5l (2x), hote4la, u hote4lu, ko1 
gde2 ho1}e, ho3}emo (2x), hte1la, na hva4ru, hr3vatsko;

б) медијална: wi1hov, wi1hovu, te3hni~ar, za te3hni~ara, te3hni~ke, 
na Ohridskom je1zeru;

в) финална: Sla3tki gre2h, od wi2h, o3d wi5h, od svi1h wi2h, wi2h 
se1dmoro, na2jbli`i od svi1h wi2h, ti2h ~e3tir da2na, za2dwih dva3es 
go1dina, le1p{ih, ne2ma pi3janih ni pri1pitih.
2.8. И12 је кћи И10 (в. 2.6). Рођена је у Новом Саду 1969. године и са 
својом породицом живи у родитељској кући на Детелинари. 
2.8.1. И код ове информаторке, средње генерације, примери без /х/ су рет-
ки (24,56%). Прилог одмах доследно се употребљава без /х/, и то трина-
ест пута, што сведочи да је колоквијална, супстандардна варијанта скоро 
општеприхваћена код свих информатора. Само једном је /х/ изостало у 
наставачкој морфеми: u3~io se kod sta3ri5ji ma2jstora.
2.8.2. Фонема /х/ присутна је у свим позицијама у речи, а нарочито у на-
ставачким морфемама:

а) иницијална: he3mi5jsku {ko2lu, hi3qadu, hi1qada, ho2da, hva2li (2x), 
hra2ni, da1 l }e hte1ti, ni4je hte1o to2, hte1la;



277фОнеМа /х/ у ГОвОру нОвОГ Сада

б) медијална: stra1ha, a3utomeha3ni~ar, u wi1hovom, ku3hiwu, za4htev, 
po3hva5li, da pri3hvati, shva1tawe, shva1ti}e, e1lektrote3hni~ku;

в) финална: do3 wi5h, da ih vaspi3ta5vam, da ih odve3de5m, ma1lo 
ih je sramo3ta, ~e2sto ih obi3lazimo, ne1kih dvadese4tak, kod mo3jih 
ro3diteqa, na1{ih go1dina, o3vih da4na, i1ma ti2h proble4ma, i pored 
ti2h svi1h izo3stanaka, druga3~ijih, mu2`evih {ko1lskih druga4ra, pu1nih 
seda3mna5jst, ne3punih de1set, ne1kih zdra3vstvenih proble4ma, od sta2rih 
ci2gala, ~i1tavih bu1ntova, od je3dnih vra4ta, па чак и: ba1{ bih vo3lela.
2.9. И13 је рођен 1972. године на Салајци. Завршио је средњу школу. 
Радио је на железници, а сада је таксиста. Прича спонтано и не труди се 
да свој говор прилагоди саговорнику. Знатан број (33,69%) дијалектских 
форми у његовом идиолекту покушаћемо да објаснимо чињеницама које 
нам је саопштио у интервјуу. О свом крају, Салајци, он прича: O#vi iz 
ye3lezni~kog blo3ka, o3ni su, ja2 jo{ dok sam mo3mak bi1o, o3ni su bi4li 
ma1lo mode3rni5ji od na2s. Da, mi2 smo bi4li kao de3ca sa se3la. I ja2 vo1lim 
{to sam tu2 o3dra5sto. To2 je bi1o je3dan mi4ran kra2j. Mi smo i3mali 
sto1ku, se3qa5~ke ku1}e bi4le sa ba4{tama, ~a1k se i sto1ka dr1`ala. Ta3ko 
da, ovaj, to2 je bi1o je3dan, ka1ko da ka2`em, se3qa5~ki kra2j. Ja2 vo1lim {to 
sam o3dra5sto u ta3ko je3dnom kra3ju. Karakteri3sti~no je, ovaj, to2 {to 
e1to, recimo, jo1{ i u1vek na Sa3la5jki je, ovaj, to2 ne1ko starose3dela~ko 
stanovni4{tvo, sta2ro novo3sadsko, pa ~a1k i na Po3dbari. Sa1d ve1} 
pola4ko ma1lo po3~iwe da se me2{a... Ni4je bi1o siro3ma{an kra2j, ali je 
ta2 ne1ka sre1dwa kla3sa qu4di `i4vela na Sa3la5jki. Ugla3vno5m su bi4li 
zana3tlije i poqopri1vrednici. Mo2j de1da je bi1o be3rber i, ovaj, ta1ta 
je mo2j ra4dio s wi2m u be3rberskoj ra4dwi. Ja2 se se1}am... te2 ra4dwe is 
Te1merinske u1lice. O!bavezno sta2re mu{te3rije su bi4le, rakiji4ca i 
za3 wi5 fra1kli} ... i pi4lo se vi4no is ti2h ma2li vi2nski ~a2{a i ni4su 
mu{te3rije ̀ u4rile. To2 se pola4ko bri1jalo, {i4{alo, vi1{e su pri4~ali 
neg {to su ra4dili, pa se tu2 zna1lo do3bro i po3piti. O!nda ~a1k zna1lo 
se da je3da5n se3di, to se ja2 se1}am kao ma2li ko kro3 san, da se3di je3da5n 
i ~i3ta na1glas no1vine, o1nda komenta3ri{u. U be3rberskoj ra4dwi se 
mo3glo ~u1ti vi1{e nego u bi1rcuzu.

Дакле, информатор је рођен у крају у којем је било староседелачко 
становништво чија се структура дуго није мењала. То је био сељачки 
крај у којем је било пољопривредника и занатлија. Информаторов деда 
је био берберин и он је као дете у дединој радњи слушао говор старих 
Салајчана. Важно је да је он поносан на крај у којем је одрастао и у којем 
и даље живи. Дакле, он је добар познавалац и солидан чувар аутентичног 
говора Салајке.
2.9.1. Примере без /х/ забележили смо у свим позицијама у речи:



278 ЖаркО бОшњакОвић

а) у иницијалној: a1jd, tri3js i1qada, o3}u, o1}e{, mo1`e{ me ga1ziti 
ko1lko o1}e{, al ne3 mo`e{ do2kle o1}e{, o1}e, ni4sam to2 te1o da ka2`em, 
te1o sam da ka2`em, to2 sam te1o da ka2`em, te1o sam, lado3vina;

б) у медијалној: u3vatio;
в) у финалној: o1dma (2x), da bi mo1go da i3za5|em, ja2 bi i to2 pripo3jio 

Sa3la5jki, ja2 bi im poru4~io, ja2 ne1 bi ta3ko gle1do, ne1 bi vo3leo, za3 wi5, iz 
ti2 de4lova gra2da, ja2 sam pro1tiv ti2 demonstra4ci5ja, is ta3ki ~a2{a, tu2 
ni4je bi4lo ne1kaki bo3rbi.
2.9.2. У идиолекту И13 присутни су и примери са фонемом /х/, будући да 
је завршио средњу школу и да је сада, као таксиста, у сталном контакту 
и са говорницима који користе стандардни идиом и којима се једино на 
њему може обраћати: razume4te {ta1 ho3}u da Vam ka2`em. У истој рече-
ници бележимо двојство форми, при чему су некад чешће форме без /х/, 
а некад са том фонемом: o1}e da ra2di i ho1}e da za3ra5di, al prve3nstveno 
o1}e da ra2di, pi4lo se vi4no is ti2h ma2li vi2nski ~a2{a; do e1to ti2h 
ne1kih gra3|evinski; od ti2 ne1kih sta3rijih qu4di.

Примере са /х/ такође бележимо у свим позицијама, и то и у до-
маћим речима:

а) у иницијалној: hi1qada, is hi2ra, hi2tna po1mo}, le4pog ho1da, 
{ta1 ho3}u da ka2`em, hva4la, da su se hva4lili;

б) у медијалној: a1lkohola, va1zduha (3x), do3brog du3ha, od i1haj 
fi2rmi, u1zelo ma1ha, wi1hov, straho3vito ve1lik, i1ma straho3vitu 
gusti3nu, straho3vito pola4ko, `i2v je straho3vito, straho3vito 
do3bro, straho3vito pr1gavi; tri2 ara4rha, patrija4rha, ne1ophodno, 
pri3hvatam, te3hni~ko;

в) у финалној: slu1h; i za3 wi5h, ka1ko }u ja2 wi2h opi4sati, mi2 ih 
vi1dimo, ve1} ih i1ma, tu2 ne1kih osamde3se5tih go1dina, od o3vih da3na{wih, 
pu1no ti2h ne1kih sta2rih i1zreka, od ti2h ne3sretnih genera4cija, ti2h 
proble4ma ve1}ih, za svi4rawe ti2h ne1kih na4rodnih starogra3dskih 
pe1sama, vo3jo|anskih o1bi~aja, o3nih sta3klenih, pre2 o3nih si2lnih 
ra1tova, bi4lo je ne1kad do3brih sve3{tenika, ra2znih veli~i4na, je3dna od 
na2jstarijih {ko2la, zbog po4dzemnih vo4da.
2.10. И14 рођен је 1978. године. Живи у центру града. Студирао је и 
пише. Иако прича опуштено, понекад са дозом хумора и ироније, у њего-
вом идиолекту број примера без фонеме /х/ је мали (11,25%). 
2.10.1. Фонема /х/ факултативно је изостала у 1.л.јд. потенцијала (kad 
bi tra4`io, pre2 bi mo1go na4}i), у придевској промени (i1ma tu2 le4pi 
gra1dova), у прилогу одмах (o1dma 4х), у сугласничкој групи -хв- (sva1tio 
sam) и у лексеми хлеб употребљеној у једном народском поређењу (ona3ko 
kao vru2} le1bac).
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2.10.2. Форме са /х/ јављају се у свим позицијама домаћих и страних 
лексема:

а) иницијална: ha1jde, he1ndikep, u he3rcegovinu, hi3qadu (3x), hi1t, 
hi1tnu po1mo}, ho3botnice; hla4dno, ko1ricu hle1ba, done3sem hle1ba, po 
hra4movima, hte1o (2x), hte1li ne3 hteli, hte1li (2x);

б) медијална: alkoho3li~ari, du1hom, wi1hovo, u meha3niku, od 
sme1ha, tr3buhom za kru3hom; arhite1kta, za3hvatana, u3hvatio, 
shva1ti{, shva1tio (4x), pre3thodne, sa3hra5ne, telohra3niteqi;

в) финална: va1zduh, patri3ja5rh, stra2h, o1dmah; na wi2h, da ih 
preve3dem, da ih nazo3vu, da ih ni4sam izgu3bio, sve1 sam ih o3setio, da 
sam ih na1brojao, da ih prene3sem, ta3ko ih sa3hra5ne, od bi4lo ka3kvih 
informa4ci5ja, ne1kih o1soba, mo3jih pre1daka, mo3jih pro3fesora, 
svo3jih ro3diteqa, bi4lo je u1vek ti2h ne1kih anegdo3ti5ca, s ti2h ra2znih 
putova4wa, dru1gih, do1sta no1vih qu4di, do1sta zani3mqivih kwi2ga, 
zani3mqivih sce2na, mno1go le4pih tre3nu5taka, to1plih ~okola4da; vo3leo 
bih da i1mam, da1 li bih ja2 vo3leo, vo3leo bih da mo3gu, ja2 ne1 bih ni 
vo3leo, ja2 bih `e3leo, ne1 bih me4wao, ka1ko bih i3zbegao.
2.11. И15 завршио је Вишу пословну школу. Отац му је Новосађанин, а 
мајка из Сремске Каменице.
2.11.1. У његовом идиолекту мало je (22,22%) примера без фонемe /х/. 
То су радни глаголски придев глагола хтети (te1o bi da 2x) и 1.л.јд. по-
тенцијала (vo3leo bi da o1dem, ka1ko bi to2 po1dneo, ka1ko bi ja2, po3setio 
bi Lo3ndo5n, te1o bi da ka2`em 2х) и наставцима заменичко-придевске 
промене (kri3te5rijume ne1ki bo1qi bi1oskopa).
2.11.2. Иначе фонема /х/ чува се у свим позицијама у речи:

а) иницијална: hi3qadu, tri2 sa2ta ne1kog ho1livudskog hi1ta;
б) медијална: u3zima ma1ha, po3ha5|am; arhipe3la5g, 

e1lektrote3hni~ku, o3hla5dim, u3hvati ni2t, te3hni~kotehno3lo{ko 
na3predovawe, tehno3lo{kote3hni~kog na3pretka,

в) финална: gre2h; da ih nazo3vem, i1ma ih pu1no, na1{ih ro3diteqa, 
to1k svo3jih mi2sli, kod ta3kvih fi3lmova, i1ma ti2h pe1sama, posle 
ti2h plo2~a, od ti2h, pu1no ti2h mla4dih igra4~a, iz ne1kih, e3vropskih, 
i3sto~noe3vropskih zema4qa, u dru4{tvu na2jbli1`ih, is pri2~e sta3riih 
qu4di, mla44dih, i o1stalih stva4ri, pu1nih, i1ma ra2znih fa1ktora, i3ma 
ra2znih mu1zika; ne1 bih tro3{io,
2.12. И16 је рођена на Телепу 1988. године. Она је унука И9 (в. 2.5) и кћи 
И11 (в. 2.7). Студира на Академији уметности графички дизајн. Веома 
опуштено прича и не контролише своје казивање, те употребљава и при-
мере без фонеме /х/.
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2.12.1. Фонема /х/ изостала је у примерима карактеристичним за раз-
говорни језик (ајде, оће, одма, ја би). Проценат нестандардних облика 
(25,49%) је знатно испод оних са /х/. Иначе /х/ се не јавља:

а) у иницијалној позицији: a1jde (2x), o1}e da do2|em, o1}e i ne1ki 
kale3nda5r, te1la sam (2x);

б) у медијалној позицији: o1dma (3x), zbog o1stali, vo3lela bi, kad 
ne1 bi mo4rala da i3dem.
2.12.2. У једном примеру забележено је секундарно /х/: ni4sam ha1lava.
2.12.3. Фонема /х/ јавља се у свим позицијама домаћих и страних лексема:

а) иницијална: ha3us, hi1qada, u hote4lu (2x), ho3}u, ho1}e, hte1la 
sam, hra4nu;

б) медијална: na vr3hu, bez da1ha, wi1hova, wi1hova stva2r, wi1hovo 
pi4}e, wi1hovi, sa wi1hovim lo1gom, stra1hovala; arhitektu4ru, 
te3hniku (2x), tri2 ja1hte, obu3hvata;

в) финална: pa2r wi2h, za3 wi5h, da ih pose3}ujem, pa2r o3vih, ti2h 
da4na, zbog ti2h bo4do5va, od ti2h pro1pagandnih materija4la, od svih, iz 
svi1h o1stalih sme4ro5va, koj3ih, od ne1kih, ne1kih a3nketnih, jo1{ ne1kih 
sitni4ca, na4rednih.
2.13. Најмлађи информатор И17 рођен је 1995. године на Детелинари, где 
и сада живи. Унук је И10 (в. 2.6) и син И12 (в. 2.8). У време снимања он 
је био ученик четвртог разреда основне школе. У његовом идиолекту, ре-
лативно је низак постотак (19,04%) форми без /х/. Ово се може објаснити 
следећим чињеницама. Бака и мајка имају компентенцију познавања и 
употребе стандардног идиома, што ће му знатно олакшати процес прила-
гођавања стандардном идиому. Један од модела које ће опонашати биће 
и језик телевизијских емисија, које често гледа. Самокорекција доводиће 
до потискивања дијалекатских форми нарочито у наставним и ваннас-
тавним активностима. Дакле, у домену употребе фонеме /х/, идиолект 
овог најмлађег информатора показује тенденцију успешног прилагођа-
вања стандарду. Овај процес, по неким ауторима (в. код Јутронић-Тихо-
мировић 1989: 53) трајаће до четрнаесте године.
2.13.1. Фонема /х/ факултативно се не јавља углавном код глагола хтети 
(sa1d o3}u da, a o3}u i da, o1}e da, te1o sam da, pa sam te1o, ni1ko ni4je te1o, 
de3ca te1la, te1la, ni4su te1li), енклитике их (i o1nda ta1ta i za3ka~i) и 
доследно код прилога одмах (o1dma 2x). У Банату и неким другим дијале-
катским областима презент глагола хтети скоро доследно се употребља-
ва без фонеме /х/ (Ивић, Бошњаковић, Драгин 1994: 337 и напомена 284). 
Честа помоћна функција овог глагола условила је редукцију гласа [х]. 
Одма, фонетска варијанта прилога одмах, очигледно није стигматизова-
на те се доследно јавља у идиолектима скоро свих информатора.
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2.13.2. Фонема /х/ забележена је углавном у домаћим речима, будући да 
је фонд стране лексике у овом узрасту веома низак. Ова фонема се јавља 
у свим позицијама, а нарочито у наставачким морфемама (их):

а) иницијална позиција: ha3ri Poter (2x), u hote4lu, hla4dno, hte1o 
sam (2x), hte1la je, ni4je hte1lo, hte1li smo, hr4~ka, hr3~kove;

б) медијална позиција: ti1ho, pri3hvatim, u3hvatim;
в) финална позиција: u3speh, kod wi2h, od wi2h (2x), na wi2h, u 

wi2h, sta2lno ih ~u1jem, da ih za3tvore, vo1li ih, ja2 ih ba1{ ne1{to ne3 
volim, pa }emo ih u3ze5ti, o1nda ih ispe3~emo, da ih ku2pim, sa3mo sam 
ih izbaci4vao, mo3`da ih dru1gi pu2t u3hvatim, na3pune ih vo3dom, da ih 
gle1dam, pa sam ih ja2 sve1 o3tero, da ih i3ma5 jo1{, mo3`da ih i ni3je bi4lo, 
si1gurno }u ih po1novo u3ze5ti, sa3mo smo ih zami4{qali, ja2ko sam ih 
se pla1{io, jo1{ ih ni4sam sve1 pro4bo, za3to ih ni4smo mo3gli pobe4diti, 
ne1kad ih po3be5dimo, kod na1{ih ku1mova, mno1go le4pih `ivo1tiwa, i3ma 
ta1mo jo1{ ne1kih ma2lih ku1~i}a, sme4{nih pi`a4ma, pu1no sta3ri5nskih 
to1po5va, protiv sta3rijih, pr3vih da4na le1ta, mno1go dru1gih i3gra, ali 
`e3leo bih je3dnom da ih pro2bam.
2.14. У раду ћемо анализирати употребу фонеме /х/ у идиолектима трију 
водитељки и двоје гостију ТВ Паноније. Наша хипотеза да јавна употреба 
језика подразумева стандардну варијанту са ретким колоквијалним еле-
ментима показала се исправном. У идиолектима појединих водитељки 
није било форми без /х/. Битно је истаћи да је грађа ексцерпирана из 
транскрипта интервјуа које су водитељке водиле међусобно или са гос-
тима (в. код Бошњаковић, Регодић 2007: 275–315). Такође, из података о 
њима видеће се да су саговорници у обема емисијама приближних годи-
на, вршњаци, што би изменило слику говора да он није јавно емитован.
2.14.1. И18 је рођена 1965. године у Новом Саду; родитељи су јој Ново-
сађани. Ради као психолог. Гостовала је у емисији И19 „Шта сад?” од 18. 
12. 2006. У њеном идиолекту само је двапута забележена речца хајде без 
фонеме /х/, што у процентима износи 6,25%. Иначе, фонема /х/ чува се у 
свим позицијама:

а) иницијалној: ha1jde da vi1dimo, ha1jde da ti po3mognem, ha1jde da se 
dogo3vorimo, me1ntalnu higije4nu; hva4la, hte1la je;

б) медијалној: iz ne1hata, wi1hovo de4te, po1mo} psiho3loga, stu3dent 
psiholo3gije, psi1hotera4piju, ose}a4we stra1ha, su se opho3dili, 
u3hvatila, u3hvate se;

в) финалној: ni4je za wi2h, kada ih pi2tam, u3~ila ne1kih dese4tak 
go1dina, ta3kvih ne2ma, is ti2h ra2nih isku2stava, u pri2~ama ti2h 
mla4dih qu4di, kod ve}i3ne svo3jih kli3jenata, kra1tkih re3cepata ne2ma, 
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le4~ewe mla4dih qu4di, psi3hi~kih proble4ma; ja2 bih se verova1tno, ja2 
bih podr`a4vala, ja2 se ne1 bih bu4nila.
2.14.2. И19 је водитељка гореспоменуте емисије. Рођена је 1977. године 
у Сенти. Отац је из Београда, а мајка из Житишта. У време снимања 
емисије живела је десет година у Новом Саду. Дипломирала је психоло-
гију. У њеном идиолекту само се једном појавило колоквијално a1jde da 
se o1dmah nado3ve5`emo, што чини 8,33 % забележених примера. Фонема 
/х/ јавља се у свим позицијама:

а) у иницијалној: ha1jde jo1{ sa3mo da se vra2timo, ha1jde da ga re2{imo, 
ha1lo; hva4la, sam hte1la da Vas pi2tam, hte1doh;

б) у медијалној: psi1hoa1ktivnih supsta3nci;
в) у финалној: o1dmah, ja2 pi4tah na1{e gle3daoce, hte1doh da Vas 

pi2tam.
2.14.3. И20 је рођена 1981. године у Новом Саду. Завршила је српски је-
зик и књижевност. Родитељи су из Срема. Водила је 9. 12. 2006. „Јутарњи 
програм” у којем је разговарала и са И21.
2.14.3.1. Код ње су забележене само две колоквијалне варијанте лексема 
хајде (a1jde sa1d i1skreno) и хвала (fa4la Bo1gu), што у процентима износи 
(9,52%). 
2.14.3.2. Иначе, фонема /х/ јавља се у свим позицијама: 

а) у иницијалној: ha1jde da po3gledamo, ha1jde ova3ko sa1da da 
izanali3zi5ramo, ha1jde, ha11lo 4x, hva4la 3x, ho2r, ho1}e (2x);

б) у медијалној: jo1hana [tra3usa, svr1he;
в) у финалној: po wi2h, ka3kvih je sve1 te4ma, ne 1 bih vo3lela, re3koh.

2.14.4. И21 је рођен 1984. у Врбасу, одакле му је и отац док је мајка из 
Новог Сада. У време гостовања код И20 9. 12. 2006. био је апсолвент 
на Правном факултету и живео је у Новом Саду пет година. У његовом 
идио лекту доследно се јавља фонема /х/, што никако не треба да нас 
изненади, будући да смо из емисије сазнали да је те године, гласовима 
публике, победио на такмичњеу у беседништву које је организовало Ев-
ропско удружење студената права Правног факултета у Новом Саду. Ова 
фонема је забележена у свим позицијама:

а) у иницијалној: hu1manitarne, hva4la (3x), hte1o sam (3x), hte1o bih;
б) у медијалној: svr1he, marihua3nu; za3hva5lim, za3hva5limo, te1hno;
в) у финалној: na1{ih kole4ga, oko ne1kih te4ma, toli3ko gla4dnih, 

pri3sutnih u amfitea3tru, provede3nih pred kompju3terom.
2.14.5. Друга водитељка је И22. Рођена је 1986. године у Новом Саду. Је-
дан родитељ је из Босне, а други са Косова. У време снимања студирала 
је журналистику. У њеном идиолекту нема форми без /х/. Ова фонема се 
јавља у свим позицијама:
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а) у иницијалној: ha1os, zbog ha1p{ewa, hi3qadu, ho1livudski 
ani3ma5tor

б) у медијалној: pod de4jstvom a1lkohola, o du3hu, ma1hom, mno1go 
sme1ha, wi1hova, wi1hovi; arhite1kta, shva1ta, pretho3dilo je;

в) у финалној: u3speh, a1ntise3mitskih i1zjava, a1utohtone 
Indija4nce, od mno1gobrojnih, ani3mi5ranih fi1lmova, pra2zni~nih 
fi1lmova, iza mo2dnih kuli3sa, izme|u mu1{kih li4kova, na4rednih 
minu4ta, od ti3pi~nih pri4mera, ta3lentovanih ko3mi~ara.

3. Закључак

3.1. Позиција фонеме /х/ у речи рекло би се да није релевантнa за њено 
чување односно губљење. Наиме, информаторке рођене до 1930. године 
углавном га губе у свим позицијама, а остале генерације га чувају (в. 
табелу 1). Једино смо код једне информаторке, рођене 1945. године, уо-
чили његову чешћу употребу у финалној позицији, и то у наставачким 
морфемама. Ово можемо довести у везу са чињеницом да су грешке у 
морфологији стигматизованије него оне на фонетском нивоу. Дакле, овде 
је глас [х] саставни део морфеме. Иначе, губљење /х/ је одлика већине 
штокавских говора, будући да ова фонема нема звучног парњака.
3.2. Након губљења [х], хијат је избегнут уметањем гласова [в], [ј] и ре-
тко [к]. Међутим, код најстарије информаторке (1914) бележимо и обр-
нут процес, у којем је германско [г] замењено са [х]: schräg > u1 {reh.
3.3. Секундарно /х/ се јавило у иницијалној позицији испред вокала са 
краткосилазним акцентом (u ho1bge), што одговара стању у банатским 
говорима. Нисмо забележили примере хипер корекције, што значи да го-
ворници углавном познају правила употребе ове фонеме. 
3.4. Поједини фонетски ликови, као одма или ја би, скоро код свих ин-
форматора, па и оних који употребљавају фонему /х/, нису стигматизова-
ни, те нису ни замењени стандардним облицима.
3.5. Код најстарије генерације фонема /х/ се јавља обично у страним 
лексемама типа: Христос, парохија; на Духове; хокле, лехвар-ташке; хо-
тел, техничар, архиварка и сл.
3.6. Изостанак фонема /х/ у говору доживљава се као одраз необразова-
ности, заосталости и простаклука, те се информатори труде да опона-
шају стандард. Тако је он присутан у говору млађих, образованијих, али 
и оних старијих који имају само основну школу али који су се прилаго-
дили социјалној мрежи, тј. радној средини и укућанима који су се школо-
вали. Такође, видели смо да тип комуникације, тј. обраћање гледаоцима 
и слушаоцима у радио и телевизијским емисијама (в. табелу 2), и став 
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према саговорнику или свест о томе ко ће слушати казивање информато-
ра, утичу на чешћу употребу фонеме /х/.
3.7. Можемо закључити да су социјалне варијабле утицале на успоста-
вљање фонеме /х/. Евидентно је да је ова карактеристика урбаног идиома 
захватила и говоре руралних средина, те да се више не може говорити о 
непознавању овог члана консонантског система.

Табела 1. Губљење фонеме /х/ у говору информатора сниманих 
интервјуом

 

Табела 2. Губљење фонеме /х/ у говору учесника ТВ емисије
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_____________
ИНФОРМАТОРИ

иницијал пол година 
рођења

место школска спрема

И1 Д. М. ж 1914. Нови Сад четири разреда основне 
школе

И2 Ј. Е. ж 1924. Нови Сад четири разреда основне 
школе

И3 С. М. м око 1930. 
И4 М. К. ж око 1930.
И5 м око 1920.
И6 м 1914.
И7 м око 1950.
И8 Т. Г. м 1942. Нови Сад основна школа 
И9 Д. С. ж 1945.
И10 Д. П. ж 1947. Силбаш основна школа
И11 Б. М. ж 1964. Нови Сад средња школа
И12 М. Б. ж 1969. Силбаш средња школа
И13 Ђ. Б. м 1972. Нови Сад средња школа
И14 З. И. м 1978. Нови Сад студент
И15 С. К. м 1978. Нови Сад виша школа
И16 Т. М. ж 1988. Нови Сад студенткиња
И17 Н. Б. м 1995. Нови Сад ученик
И18 А. Ј. М. ж 1965. Нови Сад факултет
И19 Т. М. ж 1977. Сента факултет
И20 Н. Т. ж 1981. Нови Сад факултет
И21 Г. В. м 1984. Врбас студент
И22 Б. Л. ж 1986. Нови Сад студенткиња
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Žarko Bošnjaković

The phoneMe /h/ in The speech oF novi sad

Summary

The paper gives the analysis of the distribution of the phoneme /h/ in the idiolects of 
Novi Sad citizens. The material analyzed was gathered through interviews in various parts of 
Novi Sad, as well as in the recordings of radio and TV programmes. The study showed that the 
position of the phoneme /h/ in the word is not relevant for its retaining or loss, which can be 
related to the fact that the errors in morphology are more commonly stigmatized than are those 
at the phonetic level. The omission of the phoneme /h/ is evaluated as the manifestation of a low 
educational level, so the subjects try to imitate the standard.

In the speech of some subjects the hiatus resulting from the loss of /h/ is avoided by 
inserting the sounds /v/, /j/ and rarely /k/. A secondary /h/ is found only rarely, in the initial posi-
tion before vowels with a short falling accent, which corresponds to accents of Banat.



Снежана Гудурић 
(Нови Сад)

ПрилОГ ПрОучавању ГОвОра нОвОГ Сада: СТруЈни СуГлаСници [Ж] и [ш]

СаЖеТак: У раду се обрађује акустичка природа палаталних струјних су-
гласника [ж] и [ш] у говору Новог Сада, при чему се резултати анализе 
пореде са резултатима истраживања природе струјних сугласника у стан-
дардном српском језику. Ово истраживање уједно представља предложак 
за анализу акустичке природе сливених гласова у говору Новог Сада.

кључне речи: фонетика, фонологија, струјни сугласници, акустичка анали-
за, српски језик.

Људски глас има особине сложеног звука, што значи да у својој ос-
нови има некакав изворни сигнал који се модификовао пролазећи кроз 
резонаторе. Код артикулације струјних сугласника ваздушна струја, при 
проласку кроз гласовни канал, ствара шум тамо где je гласовни канал су-
жен, односно на месту констрикције, a на облик шума утичу само место 
констрикције и простор између њега и усана у коме се ваздушна струја 
вртложи, и то без обзира на понашање гласних жица (да ли су оне покре-
нуте на вибрирање или не). Основна карактеристика ове врсте шума jeсте 
да у њему нема формантских реализација.

У различитим језицима постоје различите врсте констриктивних 
гласова: билабијални, лабиодентални, интердентални, дентални, алвео-
ларни, палатоалвеоларни, палатални, веларни и увуларни. Њихова лока-
лизација није строго одређена, те би се пре могло говорити о локализа-
ционим регијама него о месту творбе у строгом смислу речи. To значи да 
ће у појединим језицима (a често и у оквиру једног истог језика само код 
различитих говорника или у различитом гласовном окружењу гласови 
[ш] и [ж] бити палатални или палатоалвеоларни.

Што je место артикулације струјног гласа померено више уназад 
(према задњем делу уста), тиме je дужи део гласовног канала који битно 
утиче на формирање оваквог гласа и зато je и његова спектрална струк-
тура сложенија од спектралне структуре неког другог фрикатива чије je 
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место артикулације померено унапред (према зубима и уснама). Ово je 
јасно видљиво ако се упореде спектралне слике гласова [ш] и [c] од којих 
je први палаталан и има сложенију спектралну слику од другог чији je 
простор иза констрикције скраћен и сужен (било да је реч о палатоалве-
оларној или зубној артикулацији).

У стандардном српском језику гласови [ж] и [ш] локализовани су 
палатално, при чему се њихова артикулација одликује подизањем леђа 
језика који на тај начин успоставља теснац дубље према палатуму. Исту-
рене усне шире и продужују резонатор нa ваздушна маса удара на горње 
секутиће и изазива ковитлаце у продуженој лабијалној шупљини, који им 
дају карактеристичан „шуштав” звук (Милетић 1933: 32-33).

Сл. 1. a) Пресек усне дупље при изговору гласова [ж] и [ш];  
б) Облик усана при изговору гласа [ш] у речи чаша

Да би одредио тачну локализацију ових гласова, Б. Милетић je на-
правио серију палатограма на којима су уочљиве регије у којима ивице 
језика додирују горње непце, при чему се појас додира креће од области 
очњака до области првих кутњака (сл. 2). Милетић, je такође, установио 
да вилични угао при изговору ових гласова износи 5 mm за [ж], односно 
4,5 mm за [ш].
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Сл. 2. Палатограми [ж] и [ш] у речима пи2жа (тамнија површина) и 
пи2ша̄ (светлија површина)

Разлике у артикулацији гласова [ж] и [ш] које се могу видети на 
палатограмима на сл. 2 уочљиве су и на њиховим спектралним сликама. 
Повлачење језика у унутрашњост усне дупље у односу на артикулацију 
гласа [з]/ [c] и издизање његовог врха ка предњем непцу има за последи-
цу повећање запремине резонатора у предњем делу усне дупље, што на 
акустичком плану доводи до снижавања тона [ж]/[ш] (сл. 3) у односу на 
[з]/[с].

Сл. 3. Спектралне слике гласова [ж] и [ш]
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Сл. 4. Спектралне слике гласовног низа [жа] у речи жанр: a) мушки глас; 
б) женски глас 

Довољно je упоредити спектралне слике гласовног низа [жа] у речи 
у интерпретацији мушког и женског гласа (сл. 4) међусобно или са спек-
тралним сликама самостално изговорених гласова на сл. 3 пa да се уоче 
разлике у њиховој акустичкој природи. Ha одсечку 4.а. артикулисан je 
звучни глас (упор. присуство звучне греде у дну иницијалног дела спек-
тра, која слаби ка финалном делу), док je на одсечку 4.б. звучна греда 
јасно видљива у иницијалном и финалном, али не и у медијалном делу 
изговореног гласа.

Сл. 5. Сегмент [ша]: a) мушки глас; б) женски глас

Ha спектрограмима приказаним на сл. 5. приметно je одсуство звучне 
греде у оба приказана одсечка, с тим што je у случају мушког испита-
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ника гласовна енергија концентрисана у вишим фреквенцијама у одно-
су на женског испитаника, што указује на већу запремину резонатора у 
предњем делу уста код женског информатора.

Сл. 6. Спектрална слика гласовног низа жвале:  
a) мушки глас, б) женски глас

Гласовни низ жвале у интерпретацији мушког (сл. 6.а.) и женског (сл. 
6.б.) гласа на обе спектралне слике садржи у иницијалном делу звучну гре-
ду, јасније изражену код информатора женског пола, док се код информа-
тора мушког пола спектар гласа [ж] у доњим фреквенцијама, између звуч-
не греде и карактеристичног шума, појављује још један атипичан појас 
енергије. Ово отуда што je током емисије гласа ослабила артикулација, a то 
се може уочити и на осцилограму изнад спектралне слике.

Разлике које се уочавају у фреквенцијском опсегу спектралних сли-
ка наших информатора (код женског гласа приказаног на сликама шум 
почиње на нешто нижим фреквенцијама, обично око 1900 Hz, док се код 
мушког гласа тај почетак очитава на висини од око 2200 Hz), уобичајене су 
и представљају још једну потврду о потреби одређивања артикулационих 
регија, a не места творбе. Уколико je простор између места констрикције и 
краја гласовног канала дужи и шири, шум ће се спустити у ниже фреквен-
ције, a уколико je овај простор скраћен и сужен, шум ће се стварати у ви-
шим фреквенцијама. Одступање од 300 Hz у фреквенцијама од преко 2000 
Hz не представља значајну разлику, али јасно указује на различите облике 
финалног дела гласовног канала. Све ове варијанте могу се сматрати стан-
дардним, будући да један исти информатор, у зависности од непосредног 
окружења гласа који се посматра, твори акустички модификоване реализа-
ције, чији се шум увек налази у предвидљивом фреквенцијском опсегу.

До сада приказане спектралне слике припадају гласовним низовима 
које се уклапају у просечан изговор наших информатора, представника 
стандардног српског језика који долазе из различитих региона Србије.
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Да бисмо установили особености изговора ових гласова код ста-
новника Новог Сада, у анализи звучних записа пошли смо од просечних 
вредности акустичких параметара установљених за стандардни језик. Ha 
основу анализе 13 представника новосадског говора, могли смо да уста-
новимо да се артикулација код њих дванаест креће у опсегу вредности 
добијених у анализи изговора говорника који се могу сматрати репрезен-
тативним узорком стандардног српског језика.

Kao илустрацију наводимо неколико спектралних слика које пред-
стављају различите реализације гласовних низова испитаника из Новог 
Сада у поређењу са сликама гласовних реализација које илуструју стан-
дардни изговор:

Сл. 7. Гласовни низови: a) чаша (испитаника из НС мушког пола; б) ша 
(мушки глас, стандардни срспски језик); б) ша (женски глас, стандард-

ни српски језик).

Ha спектралним сликама 7.а. и 7.б. (мушки глас) уочава се сличност 
у висини шума при реализацији [ш], при чему je интензитет гласа јачи 
код испитаника из Новог Сада. Трајање гласа je приближно исто код ис-
питаника мушког пола, док je код испитанице оно нешто дуже.

И на сл. 8 (испитаници из Новог Сада) могу се уочити уобичајена 
кретања шума карактеристична за стандардни изговор. Будући да je при 
артикулацији предњег вокала [e] гласовни канал скраћен услед развуче-
них усана, шум који одговара артикулацији [ш] попео се у више фреквен-
ције (сл. 8.а). Обрнут случај имамо на сл. 8.б. где je изговор лабијализо-
ваног задњег вокала утицао на повећање запремине гласовног канала у 
предњем делу усне дупље, што je изазвало пад шума у ниже фреквенције. 
Иницијални положај у ненаглашеном слогу условио je скраћење трајања 
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безвучног палаталног фрикатива, који je изразито дуг између два вокала, 
при чему je онај који му претходи под дугим акцентом.

Сл. 8. Спектралне слике гласовних низова пише и шумарака, мушки 
глас (испитаник из Новог Сада)

Сличан однос запажа се и код изговора гласа [ж]. Шум ће се спустити 
у нешто ниже фреквенције ако je финални део гласовног канала проду-
жен (испред [y] на сл. 10), док ће његово скраћење изазвати благи пораст 
фреквенцијског појаса у којем се шум јавља (испред [a] на сл. 10).

Сл. 9. Спектралне слике гласовних низова желим (мушки глас) и живе 
(женски глас)

Просечан oпсег у којем се јавља шум карактеристичан за палаталне 
струјне сугласнике [ш] и [ж] креће се у фреквенцијском појасу од 1900 - 
6000 Hz, како у стандардном српском језику, тако и код 12 информатора 
из Новог Сада. У већини случајева, максимум гласовне енергије концен-
трисан je у појасу између 2200-5000 Hz. И трајање ових гласова такође je 
мање-више уједначено и креће се, у начелу, између 0,118-0,143 sec.
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Сл. 10. Спектрална слика гласовног низа жужа, женски глас

Само један информатор са подручја Новог Сада показао je уочљиво 
одступање од стандардног изговора. Реч je о мушкарцу (1972) са средњом 
стручном спремом, који живи на подручју Салајке. Породица je, према 
наводу инфорамтора, пореклом из Парага.

Снимак који смо анализирили веома је лош, присутан je спољашњи 
шум који врло често потпуно прекрива информаторов глас, тако да велик 
део звучног записа није подесан за анализу, пa самим тим ни за илустро-
вање кроз спектралне слике.

Сл. 11. Спектралне слике гласовних низова уживо и нажал(ост), 
 информатора из Новог Сада

У сваком случају, одступања у изговору овог информатора приказа-
на су на спектралним сликама 11 и 12, при чему су оне репрезентативне 
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за опште акустичке вредности палаталних струјних сугласника код овог 
информатора.

Сл. 12. Спектралне слике гласовних низова чаша и машинер(ије),  
информатора из Новог Сада

За разлику од говорника стандардног српског језика у које убрајамо 
и првих дванаест информатора из Новог Сада, код овог последњег фри-
кацијски шум почиње већ на висини од 1500 Hz за оба струјна сугласни-
ка, док се максимум енергије налази у појасу између 1600-4800 Hz. Шум 
никада не прелази висину од 5600 Hz. И трајање ових сугласника код 
овог последњег информатора одступа од просечног трајања истих гласо-
ва код других информатора. Њихово трајање креће се у просеку између 
0,076-0,097 Hz, док je само у речи уживо трајање гласа [ж] износило 
преко 0,13 sec.

Ови подаци указују на неколико особености изговора овог последњег 
информатора: гласовни канал иза места констрикције веће je запремине 
него што je то случај код других информатора; повећање запремине фи-
налног дела гласовног канала постиже се померањем места констрикци-
је уназад и изразитијим истурањем усана; приметно скраћење трајања 
струјних сугласника у свим положајима у односу на трајање истих су-
гласника код других информатора највероватније je последица особене 
артикулације при којој je тешко задржати фазу имплозије у којој je врх 
језика померен уназад и тешко одолева навирању ваздушне струје која га 
помера ка предњем делу усне дупље.

Да би се добила јаснија слика о оваквој врсти изговора, потребно 
je направити већи број квалитетних звучних записа који би омогућили 
прецизнију анализу.
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Snežana Gudurić

FricaTives [ž] and [š] in The speech oF novi sad

Summary

This paper deals with the acoustic nature of fricative palatal consonants [ž], [š] in the 
speech of Novi Sad. The obtained results are compared with the acoustic nature of the equiva-
lent consonants in standard Serbian. This research also represents an introduction of the analy-
sis of the Novi Sad speech affricates.



Гордана Штрбац
(Нови Сад)

икавизМи шуМадиЈСкО-вОЈвОђанСкОГ ТиПа у ГОвОру нОвОГ Сада

СаЖеТак: У раду су истражени икавизми шумадијско-војвођанског типа у 
говору становника Новог Сада. Том приликом настојало се утврдити како 
одређени чиниоци као што су порекло, узраст, образовање, интересовање, 
тема о којој се говори, контекст у којем се излаже и сл. утичу на дистрибу-
цију наведених језичких појава. 

Кључне речи: икавизми, шумадијско-војвођански дијалекат, говор Новог 
Сада.

1. Иако говорници истог језика располажу заједничком компетенцијом 
која се првенствено огледа у познавању исте граматичке структуре, лек-
сикона и правила употребе јединица тога језика, сваки појединачни го-
ворни представник има сопствени идиолект. Језичко знање којим говор-
ник располаже формира се деловањем не само језичких него и нејезич-
ких, првенствено друштвених чинилаца те овакво функционисање језика 
у друштвеном контексту доводи до стварања његових варијација. При 
изучавању одређених лингвистичких проблема, а нарочито при праћењу 
појединих феномена у једној говорној заједници овакво варирање језика 
никако не треба сметнути с ума. Стога ће у овом истраживању, чији су 
главни предмет икавизми шумадијско-војвођанског типа у говору Ново-
сађана, посебна пажња бити посвећена како статусу икавизама и њиховој 
дистрибуцији код различитих говорних представника тако и чиниоцима 
који утичу на то.
2. Прасловенски вокал јат (h/ě), који води порекло од праиндоевропског 
дугог вокала е и дифтонга оį (< аį, ōį, āį),1 дао је у српскохрватским гово-
рима три рефлекса: е (у екавским), и (у икавским) и (и)је (у (и)јекавским). 
Будући да говор Новог Сада припада шумадијско-војвођанском дијалекту 
или прецизније војвођанском поддијалекту, екавски рефлекс јата у њему 
је сасвим очекиван (дакле, имамо: млеко, дете и сл.). Међутим, упркос 
екавизацији јата у говорима шумадијско-војвођанског дијалекта има слу-
чајева у којима се уместо очекиваног гласа е на месту старог прасловен-

1  О природи прасловенског јата в. у: Бошковић (2000: 35-36). 



298 ГОрдана шТрбац

ског вокала налази и. Појава икавског рефлекса у одређеним морфоло-
шким и лексичким категоријама тумачена је у нашој лингвистичкој 
науци на различите начине, о чему је веома детаљно писао С. Реметић 
(1981). Овај аутор наводи да се у дискусији о пореклу икавизама у шума-
дијско-војвођанском дијалекту начелно могу издвојити три теорије. Прву 
заступају А. Белић и Вук који сматрају да су икавизми у овај дијалекат 
донесени са стране, а да је супстрат екавски. На другој страни, М. Ре-
шетар верује да су се икавизми у говорима наведеног дијалекта развили 
самостално, без утицаја са стране, а његово мишљење прихватио је и П. 
Ивић.2 И на крају, М. Московљевић напомиње да је на овим просторима 
икавска замена јата изворна, а да је екавизам унесен са стране. Његова 
теорија није имала следбенике (Реметић 1981: 60).
2.1. Према речима П. Ивића, икавизми шумадијско-војвођанског типа 
могу бити двојаке природе: фонетски (настали асимилацијом према па-
латалним гласовима) и морфолошки (настали аналогијом најчешће пре-
ма наставцима из промене именских речи с меким основама) (Ивић 1994: 
162). Фонетски икавизми обухватају случајеве у којима је група hј дала 
иј (компаратив с наставком -и(ј)и: старији, имперфекат на -ија(х), неги-
рани презент није, па према њему и други облици: нисам, ниси, имени-
ца гријота < грhхота, глаголи: додијати, гријати, смијати се, сијати, 
вијати < сејати, вејати), затим су ту речи у којима је група гњh дала 
гњи: гњиздо, гњиван, прилози ди (ди је), нигди, као и они примери у који-
ма је ненаглашено кратко јат дало и ако је следећи слог садржао вокал 
и наглашен по старој акцентуацији: сикира, видрица (Ивић 1994: 162). 
Морфолошки икавизми налазе се: 1. у дативу и локативу једнине име-
ница друге деклинације: сестри, у шуми – према наставку -и код меких 
основа, 2. у дативу и локативу једнине личних заменица: мени, теби, по 
себи – према енклитикама и именичкој промени, 3. у локативу множине 
мушког и средњег рода прве деклинације: на коли, по зуби(ма) – према 
наставку -их у меким основама, 4. у инструменталу једнине мушког и 
средњег рода, генитиву, дативу, инструменталу и локативу множине за-
меничко-придевске промене: с овим, 5. у инфинитивној основи већине 

2  Павле Ивић напомиње да дијалекатска истраживања говора Бачке, Срема и Баната, 
а нарочито она која се тичу икавизама, оповргавају тезу да је шумадијско-војвођански 
дијалекат настао мешавином косовско-ресавског дијалекта и икавског наречја: „Да је 
шумадиско-војвођанска замена h плод кристализације неке мешавине, немогућно би 
било да се тај процес у Кикинди и у Шиду изврши на упадљиво једнак начин” (Ивић 
1955-1956: 107). Осим тога, замена јата коју имамо у шумадијско-војвођанском дијалекту 
начелно је једнака замени јата у говорима смедеревско-вршачког дијалекта, а и у екав-
ским говорима у Славонији могу се срести облици са и (Ивић 1955-1956: 110). П. Ивић, 
такође, истиче да се исти типови икавизама срећу и у језику војвођанских споменика 17. 
и 18. века (Ивић 1955-1956: 111).  
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глагола типа видhти: видити, живили – према и у презентској основи, 
односно према глаголима који имају следећи однос у основама: молити 
– молим. Осим тога, икавизација је захватила и префиксалне морфеме 
нh- (ники ,неки’) и прh- (приврнем), као и предлоге прид и прико. Морфо-
лошко порекло има и тзв. лексички икавизам у примеру изриком (према 
изрицати) или дивојка (према диван, дивити се) (Ивић 1994: 162-163).
3. Икавизми овог типа у говорима шумадијско-војвођанског дијалекта 
дистрибуирају се на различите начине. У наредним редовима укратко ће 
бити изложен статус икавизама у говорима који су у непосредном окру-
жењу Новог Сада.
3.1. У говору Госпођинаца И. Поповић (1968) бележи икавизме карак-
теристичне за све војвођанске говоре, али уочава и извесна одступања. 
Тако група hј не даје увек иј, па су у госпођиначком говору забележени 
примери сејати, грејати, вејати, смејати се, као и облици стреја и леја. 
У осталим случајевима, тј. у компаративу придева, у презенту негираног 
облика помоћног глагола и глаголу додијати може се запазити вокал и 
на месту некадашњег јата. Овде се, такође, срећу форме гријота и ди. За 
госпођиначки говор карактеристични су морфолошки икавизми, који су 
иначе одлика стандардног језика – у дативу и локативу именица женског 
рода и личних заменица, у инструменталу једнине и неким множинским 
падежима придева и заменица (с лепим коњом). На месту старог јата на-
лази се вокал и у локативу множине мушког и средњег рода (на коњи), 
у префиксу прh- (прикинуто) и предлозима прhд (прит кућу) и прhко 
(прико Дунава), али се у истим категоријама може приметити и екавски 
рефлекс (презирали су). И. Поповић примећује да је напоредна употреба 
икавских и екавских облика довела до замене старог при- новим пре- 
(пренуђен). Прилог прhко у овом говору нема икавску замену. Екавску и 
икавску верзију има заменички префикс нh-. Вокал и уместо старог јата 
у овом говору среће се код глагола живити, видити, седити, мрзити, у 
речима гњиздо, гњиван, сикира, али је ту забележен облик ведрица (По-
повић 1968: 40-43).
3.2. Сремски говор има икавизме који су карактеристични за стандардни 
језик (у дативу и локативу једнине друге деклинације, односно личних 
заменица, у наставку компаратива, у наставцима заменица и одричним 
облицима помоћног глагола) док се у осталим случајевима они распо-
ређују на различите начине. Према речима Б. Николића (1964), на већем 
делу сремске територије – у источном Срему и на подручју већег дела 
северног сремског Подунавља глаголи сејати, грејати, вејати, смејати 
се имају екавску замену јата. У западном Срему код ових глагола јат је 
замењено вокалом и. Насупрот њима, глагол додијати овако гласи у за-
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падном и североисточном Срему и северном сремском Подунављу, док 
паралелну, екавску и икавску замену јата код овог глагола налазимо у 
југоисточном Срему. Доследну икавизацију налазимо код именице гријо-
та. Доследна екавска замена јата у сремском говору карактеристична је 
за префиксе прh- и нh-,3 затим за прилоге прh и прhко, предлоге прhд и 
прhко. Глаголи са основама -hти чешће имају икавску замену: видити, 
доживио. Вокал и на месту старог јата среће се у примерима ди, гњиздо, 
сикира, док именица колиба у сремском говору гласи колеба, а именица 
клеште – клеште, кљеште и сл. У неким сремским местима именица 
дете у вокативу једнине има облик дите, а у целом Срему чује се још и 
дијете и дјете (Николић 1964: 311-315).
3.3. У банатским говорима шумадијско-војвођанског дијалекта на целом 
подручју на месту старог јата уопштено је и у следећим случајевима: 
у компаративном наставку -ији, у негираном облику презента помоћног 
глагола, затим у прилогу ди, глаголима типа видити, живити, и сл., у 
именицама гријота, сикира, гњиздо, придеву гњиван, речима осим и из-
риком, у дативу и локативу једнине друге деклинације, локативу множи-
не мушког и средњег рода, инструменталу једнине мушког и средњег 
рода и генитиву, дативу, инструменталу и локативу множине заменичко-  
-придевске промене (Ивић, Бошњаковић, Драгин 1994). Према речима 
аутора Банатских говора, првих десет категорија сачињава „чврсто јез-
гро војвођанског фонда примера са и на месту h” (Ивић, Бошњаковић, 
Драгин 1994: 229). Паралелну употребу екавских и икавских облика на 
целом подручју банатских говора имају заменичке речи с префиксом нh-. 
„У осталим случајевима коегзистенције е и и на нашем подручју репар-
тиција је чисто географска. Сваки пут се на северозападу употребљавају 
облици са и, а на југоистоку они са е...” (Ивић, Бошњаковић, Драгин 1994: 
231). То се односи на датив и локатив једнине личне заменице, предло-
ге прhд и прhко, префикс прh-, глаголе додијати / додејати, вејати / 
вијати, сејати / сијати, грејати / гријати, смејати се / смијати се, име-
ницу видрица / ведрица и облике год / гођ. Ијекавски, односно јекавски 
рефлекс дугог јата јавља се код лексема дете и пробиљеска. Јекавизам 
вјерују потиче из црквеног језика док су облици пунољетан, насљедство, 
запљенити и са жељезнице унесени преко Срема, из административног 
језика Хрватске и Славоније (Ивић, Бошњаковић, Драгин 1994: 243). 
3.4. Како показују претходна истраживања икавизама шумадијско-војво-
вођанског типа, овде се могу јасно одвојити две групе. Једну чине икав-
ски рефлекси у наставку компаратива и имперфекта, у негираном облику 

3  И овде се често изворно при- замењује новим пре-: претисло, претисак (Николић 
1964: 313).
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презента помоћног глагола, у дативу и локативу једнине именица друге 
деклинације и личних заменица, у локативу множине именица мушког и 
средњег рода, у инструменталу једнине мушког и средњег рода и гени-
тиву, дативу, инструменталу и локативу множине заменичко-придевске 
промене и они су својствени како дијалекту тако и стандарду. Другу гру-
пу чине икавизми у свим осталим категоријама који се сматрају искљу-
чиво дијалекатском цртом. 
4. Како би били добијени релевантни подаци о начину распоређивања 
икавизама код новосадских говорника, у истраживање су укључени испи-
таници различитог пола, узраста, образовања, интересовања и сл. Један 
део грађе прикупљен је методом интервјуа, док је други део формиран 
на основу транскрипата неколико емисија једне новосадске телевизије. 
Будући да су испитаници говорили о различитим темама и у различитом 
контексту, добијена је веома разноврсна грађа на основу које се може 
пратити не само употреба икавизама шумадијско-војвођанског типа, већ 
и употреба језика уопште.4 Полази се, наиме, од претпоставке да изла-
гање испитаника у знатној мери зависи од њихових индивидуалних ка-
рактеристика као што су узраст, образовање, интересовања, али у исто 
време и од околносног оквира у којем се говорна ситуација остварује, а 
њега чине тема, намера коју говорник жели постићи, саговорници итд.5 
4.1. Најстарије међу испитаницима свакако су И1, рођена 1914. године, и 
И2, која има преко осамдесет година. Обе су рођене Новосађанке и завр-
шиле су четири разреда основне школе. 

У говору испитанице И1 икавизми су присутни у оним категоријама 
у којима их, иначе, има и у стандардном језику:

а. у компаративу с наставком -и(ј)и: најстарија сестра; 

4  М. Радовановић истиче да се природни људски језик раслојава „зависно од тога какву 
има улогу односно функцију у друштву и култури, у комуникацијским, интеракцијским 
и стваралачким процесима, о којој теми саопштава, ко њиме говори или пише, с ким, 
када, где, и у којој прилици тј. ситуацији га употребљава, с којим циљем, у којој области 
живота, рада или стваралаштва, итд.” (Радовановић 1986: 165-166).

5  Оваква истраживања која језичке појаве посматрају у друштвеном контексту 
објашњавајући их деловањем одређених друштвених чинилаца спадају у домен социо-
лингвистике. Према речима М. Ивић (1996), један од пионира у социолингвистичким 
истраживањима која се тичу урбане дијалектологије свакако је амерички научник В. 
Лабов. Овај аутор се у свом раду, између осталог, бавио језичким варијацијама вели-
ких америчких градова као што су Њујорк и Филаделфија доводећи их у непосредну 
везу са социјалном стратификацијом становништва и другим друштвеним чиниоцима. 
Испитивања овакве врсте обавезно укључују разматрање података о самом граду, његовој 
историји, насељавању и развоју, затим о пореклу становништва, њиховој националности, 
припадности одређеној друштвеној групи итд. (Labov 2001).    
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б. у негираном презенту помоћног глагола: није, нисам, нису, нис-
мо; 

в. у дативу и локативу једнине именица друге деклинације: сестри, 
у кући, у школи, у Митровици, на улици, у болници, у војсци, у башчи, у 
берби, у Салајки;

г. у дативу и локативу једнине личних заменица: мени, у мени, на 
мени;

д. у локативу множине мушког и средњег рода: на коњима, у мунко-
шима, по салашима, на селима, на леђи;

ђ. у инструменталу једнине мушког и средњег рода и локативу мно-
жине заменичко-придевске промене: с тим благословом, са овим Гавром, 
с отим сином, с отим бунаром, с отим адвокатом, ја сам за тим, да 
донесеш, по тим шинама.

 Екавска замена јата код ове испитанице доследно се јавља у префик-
салним морфемама нh- (неко, нешто) и прh- (тамо су преживили, он је 
прешо), затим у глаголу сејати и осталим речима у чијој је основи (ту је 
сејо, сејали [смо], посејати), у предлозима прhд и прhко и прилогу прhко 
(пред колачом, пред црквом, пред Ускрс, пред мене, пред нашом кућом, пре-
ко скеле, идем преко, он је прешо преко). Само је у једном примеру забеле-
жена замена изворног при- префиксом пре- (па ме превуко на себе).

Као изразит дијалектизам у говору ове испитанице може се издвоји-
ти појава вокала и на месту старог јата код глагола на -hти (то је треба-
ло видити, видијо [је], видио је, видићеш, летили су, преживила је, тамо 
су преживили, није се он стидио). 

Иако се код прилога где запажа извесно колебање тако да се јавља 
и икавски и екавски рефлекс јата, облици с икавизмима ипак су бројнији 
– форма ди среће се десет пута, а она је забележена и у речима дигод, 
свугди, док се екавизам налази само у примерима где и свугде.

Код И2 забележен је по један пример у којем прhд и прhко имају 
икавску замену јата (дошли придвече, имала сам прико сто ружа). У ос-
талим случајевима присутан је вокал е (ту преко, цев је ишла преко, пре-
ко ћошка, преко те даске). 

И код ове испитанице глагол сејати јавља се у екавској форми (по-
сејем, посејемо), док је икавска замена јата доследна код глагола на -hти 
(живило се, живили, дуго живио, седиле [су], поскупио). 

Прилог где среће се у овом облику само једном (деца немају где ни 
да се играју), а у свим осталим случајевима са икавизмом (ди се денуло 
сено, нити знам ди су ми врата, не би знао ди је, ди сам се родила, ко ди 
оће, то је било ди је Бен Акиба, а тај ди смо били каже, у Румунији не�
гди, то је свугди ишло, свугди је била прашина, дигод се руда окренула). 
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Реч кадгод забележена је и у форми кадгођ.
4.2. У идиолектима испитаника И3 (1942),6 И4 (1945) и И5 (1947) 

знатно је мање икавизама шумадијско-војвођанског типа који се сматрају 
дијалекатском одликом него код претходних испитаница. 

И3 припада старој новосадској породици и у његовом говору7 ика-
визми су забележени у категоријама у којима их има у стандарду (по 
најстаријем стрицу, у тамнијим [марамама]; није, нисам, нисмо; мојој 
сестри, деди; у општини, на Темеринској улици, на веридби, у жалби, у 
задруги; мени; онда сам ја крао о ти; неко, неког, неком, нешто), али их 
налазимо и у прилогу где (ди ти је шлајпик, ди је Ас кафана).

И4 рођена је у Новом Саду. Завршила је средњу економску школу и 
тридесет четири године била је запослена у својој струци. Будући да при-
пада млађој генерацији него претходни испитаници, а уз то је и школова-
на, она у свом идиолекту нема икавизама који се сматрају дијалекатским. 
Наиме, икавску замену јата налазимо само у категоријама карактерис-
тичним за стандардни језик (старија унука, сиромашније државе; није, 
нисмо, нису; у Канади, у соби, на Детелинари; себи; у свим деловима, о 
страним програмима; неколико ти група). У префиксу нh-, прилогу где 
и глаголима са завршетком -hти јат има екавски рефлекс (некад, све неке 
глупости, неки смисао, негде; где, негде; када се теже живело, није се ... 
живело, што смо ... видели). 

И5 рођена је у Силбашу, али већ тридесет година живи у Новом 
Саду. Иако има завршену само основну школу и дактилографки курс, она 
нема дијалекатских икавизама у свом говору. На то утиче не само дуго-
годишњи боравак у граду и рад у Рафинерији већ и чињеница да она вео-
ма води рачуна о свом изражавању. Као и код претходне испитанице, за 
њен говор карактеристични су икавизми којих има у стандарду (старија 
ћерка, новија школа; није, нисам, ниси, нисмо, нису; сестри, ћерки, мами, 
Николи; у улици, у кући, у некој фирми, у другој смени, о деци, о породи-
ци; мени, себи; по теренима, у вратима, у суседним селима; самим тим 
рођењем, самим градом, са тим мојим одласком, ових дана, тих година, 
за тих осам сати, тих првих година). Екавску замену јата налазимо у 
префиксу нh- (нешто, неки, некад, некако, неких ситуација, неку награ-
ду, није било нешто напорно), у прилогу где (где, негде, нигде), код гла-
гола на -hти (видела [сам], они [су] живели, онда смо почели ту у селу 
живети, волели смо те њене доласке) и глагола смејати се (тако смо 

6  У загради се дају године рођења испитаника.
7  У говору овог испитаника забележен је знатан број дијалектизама на свим језичким 

нивоима: у задруги, не смеш млого пити, шлајпик итд.
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се смејали) те код предлога прhд и прhко (испред салаша, преко блата, 
преко Куле). 

4.3. Млађој генерацији припадају испитанице И6, И7 и И8. Друга 
испитаница рођена је у Бачкој Паланци, али је детињство и досадашњи 
живот провела у Новом Саду. Преостале две испитанице рођене су Но-
восађанке.

И6 и И7 имају завршену средњу школу и обе су већ дуже време за-
послене у новосадским предузећима. У њиховом говору могу се запазити 
само икавизми који су карактеристични за стандардни језик тако да се у 
преосталим случајевима среће углавном екавска замена јата. То потвр-
ђују следећи примери:

И6: старији; није, нисам, нисмо, нису; у Војводини, у башти, у шко-
ли, у овој држави, на некој планини, на улици, у Европи; себи; на војвођан-
ским радијима; на разним местима; за тим шанком, таквим аутобусом; 
ја сам одушевљена тиме; са тим високим подовима; у неки кафић, у не-
ким фирмама, неку касету, нешто, некако; где, где год; живео је, нисам 
видела, није видео;

И7: старију учитељицу, слободнији, спорији; није, ниси, нисмо, нису; 
газди, својој сестри, пољопривреди; на Детелинари, у природи, у екипи, 
на Клиси, у једној кули, у шали; мени; у себи; у тим орманима, на терени-
ма, по лекарима; с тим циљем, са овим старијим; са тим одговарањем, 
са таквим дететом; има тих проблема, ових дана; у тим орманима, у 
великим тим фирмама, на оним великим бандерама; неки спорт, за неку 
салу, на неко такмичење, неким својим током, за тако нешто, некад, 
некако; пред приватизацију, преко викенда, преко пута, преко једне аген-
ције; где, нигде; видели [су], видећемо.

И8 је завршила психологију на Филозофском факултету у Новом 
Саду и ради као клинички психолог на Неуропсихијатрији у Војној бол-
ници. У њеном идиолекту не могу се уочити дијалекатске црте ни на 
једном језичком нивоу па тако нема ни икавизама из те категорије. На то 
утиче како чињеница да је реч о младој и образованој особи тако и окол-
ности у којима је њен разговор снимљен. Она је, наиме, гост у једној те-
левизијској емисији у којој као психолог износи своје стручно мишљење 
о одређеној врсти проблема из области психологије. У такавој ситуацији 
ова испитаница контролише свој израз и посебно води рачуна о начину 
излагања које се знатно разликује од излагања претходних испитаница 
где се може запазити неформални, разговорни стил који одликују пона-
вљања појединих речи, исправке и сл. Дистрибуцију икавизама у њеном 
говору потврђују следећи примери: то је било значајније, уреднији смо; 
није, нису, нисмо; нико нас не учи вештини родитељства, према беби, 
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баби, деди; у болници, у књизи, у значајној мери, у тој фази, у другој ... 
години; према себи; у себи, по мени; да не иде тим бунтовним, тврдо-
главим путем; са тим, са оним; из оних порука, из тих раних искустава; 
склона тим обичајима; неки пропуст, у неком разговору, са нечим, неких 
десетак година, неке поруке, негде, некада; пред дететом; где си био, 
нигде.
4.4. Међу млађим испитаницима свакако су и И9, И10 и И11.
И9 је аутентичан новосадски говорник који потиче са Салајке, старог јез-
гра Новог Сада. Иако припада млађој генерацији и има завршену средњу 
школу, у његовом говору може се запазити извесно колебање између 
стандарда и дијалекта, односно неког другог облика супстандарда. Тако 
је глагол волети у презенту забележен и с тематским вокалом и (ја волим, 
не волим), што је одлика стандарда, и с тематским вокалом е (волем, не 
волем), што представља дијалекатску црту. Код осталих глагола на -hти 
у инфинитивној основи чува се вокал е (лепо и за видети, то ћемо виде-
ти, средња класа људи живела [је], живели, преживела). Колебање се 
може запазити и код прилога где који се у великом броју случајева јавља 
у наведеној форми (не знам где, где сам ја дошао, где је Темеринска, 
не знам где је испливала, где да иду, тамо где може, ту где је она, не 
журе нигде, уз обалу негде, ту де смо), али се у одређеном броју примера 
среће и са икавизмом (знате ди је Хитна помоћ, ди сам ја то, не знам 
ди је завршаво, ди је Алмашка улица, ди је Алмашка црква). Икавски ре-
флекс јата у прилогу где код овог испитаника не мора се тумачити само 
утицајем дијалекта као код старијих говорника, већ му се може приписа-
ти и експресивна функција. И9, наиме, осећа изразиту наклоност према 
делу града из којег потиче па самим тим са симпатијама гледа и на го-
ворни варијетет којим се Салајчани служе. У том смислу икавизам овог 
типа одражава емотивни однос испитаника. У речима прhко и прh, као 
и у префиксу прh- замена јата је екавска (а она је већ преко пута, преко 
пута моје улице, да би радили преко, преко кад иду, пре неког јела, много 
пре примила [је], прегледач кола, прегледају, преглед), а такође се јасно 
чува граница између изворног префикса пре- и при- тако да не долази до 
њихове замене (преместили, претерано – прихватам, припада Салајци, 
припојио Салајки, ако приметите, неправда је мене притискала). Икави-
зама у говору овог испитаника има још у категоријама које су уобичајене 
у стандарду (вино ... постаје кварљивије, мало савременија пића, слабије 
смо мезили, вреднији новац; није, нисмо, нису; припада Салајци, деди; ни 
у једној карти, у глави, у мојој улици, у држави, на Клиси, у берберској 
радњи, у цркви; мени; био је спојен с оним подрумом; имо оних стакле-
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них, пре оних силних ратова, од ових данашњих, тих проблема; има неки 
принцип, у неком бурету, по неке неправде, нечему, некако, некад). 

И10 је рођена у Сенти, али већ десет година живи у Новом Саду, где 
је завршила студије. Не само као образована особа већ и у улози води-
теља једне телевизијске емисије она, свакако, води рачуна о свом изра-
жавању тако да се у њеном идиолекту, осим икавизама карактеристичних 
за стандард (ниси, нисмо, нису; у свакој породици, на вези; мени, себи; 
књигу са овим називом, са тим називом, да приближимо ову причу свима 
онима), други облици икавске замене јата не срећу (неко је са нама, на 
неки начин, нека школа, неку посебну пажњу, имате неко питање, када 
нешто уради, некада; видећеш ти, па ћеш онда видети).

Сличну ситуацију имамо и код И11 која је у време снимања емисије 
била студенткиња треће године Правног факултета у Новом Саду. Иако 
се ова испитаница труди да се изражава претежно неформално, о чему 
сведочи знатан број жаргонизама и англицизама у њеном говору, икавску 
замену јата и код ње налазимо само у оним катагоријама у којима је она 
присутна у стандардном језику (о срећнијим темама; није, нису; о музи-
ци, о готици, о разлици; у прилозима; тим поводом; нека свирка, нешто, 
неколико пута; негде). 

4.5. Испитанице И12, И13 и И14 рођене су у Новом Саду. Прва је 
завршила српски језик и књижевност на Филозофском факултету у Но-
вом Саду док су друге две студенткиње. У њиховом говору икавизама 
има само у оним категоријама које су својствене стандарду. Осим језич-
ких црта које су одлика жаргона или разговорног стила других особено-
сти нестандардног идиома у њиховим идиолектима нема. То је сасвим 
очекивано ако се има у виду њихово порекло, узраст, степен образовања 
итд., а код И13 и И12 треба узети у обзир то што је њихов говор преузет 
из телевизијских емисија. Поменуто распоређивање икавизама, односно 
њихово одсуство у одређеним категоријама потврђују следећи примери:

И12: тачније речено, старијим; није лоше; читавој екипи; у малој 
сали, на четвртој години, у најави, на вези; себи; каквих је све тема 
било; неће шкодити ни оним најмлађим; имамо и неког на вези; неких 
одређених припрема, нешто помажу; где, негде;

И13: једна од најпопуларнијих књига, два дана раније, тачније; није, 
нисте, нису; приступ фотографији; по теми, у Америци, о ... љубомори, 
у другој половини; о староседеоцима; у свим земљама; неки, постоји 
нешто, неколико наредних минута, некада; преко пута улице; 

И14: лошији, раније; није, нисам, нисмо, нису; мени; према Барсе-
лони, другарици; у тој школи, у ... згради, у Барселони, у маси; на ком-
пјутерима, у колима; тим истим бродићем; са тиме; из свих осталих 
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смерова, пар ових, тих дана, због тих бодова; баве [се] тим сличним 
стварима; неки задатак, неку награду, нека небитна предавања, неш-
то, некако, негде; преко професора, преко лета, преко пута; видела сам, 
видећемо; не знамо где је, где су били, негде.
4.6. Најмлађи међу испитаницима јесте И15, који је рођен 1995. године 
у Новом Саду. У његовом идиолекту такође се не могу уочити икавизми 
који би припадали супстандарду, о чему сведоче примери: један старији 
дечак, ипак су они старији, неки су слабији, мало топлије; није, нисам, 
нисмо, нису; де1ди, гори3ли, мом другу Влади; у школи, у сали, у средини, 
на Детелинари, у фирми, на Авали; мени; у становима; у колима; неки су 
бољи; неку бо1лест, на неке игре, нешто се укочио, некад, негде, неколико 
дана; преко неког, преко моје главе; то су видели; где се играм, где смо 
били правили, негде.  
5. Како показује анализа, икавизми шумадијско-војвођанског типа који 
су одлика стандардног језика заступљени су у говору свих испитаника, 
док су дијалекатски икавизми својствени само појединим говорницима. 
Њих налазимо код најстаријих и најмање школованих Новосађана, и то 
најчешће у прилогу где и глаголима са звршетком -ети. Ове црте, међу-
тим, присутне су и у идиолекту млађег говорника (И9), што је условљено 
првенствено његовим пореклом, везаношћу за део града у којем је про-
вео цео живот, при чему тај крај није урбанизован, а насељен је претежно 
аутохтоним становништвом. 

Код млађих испитаника присуство дијалекатских икавизама у 
потпуности је искључено, а они нарочито изостају у ситуацијама које 
подразумевају формалну употребу језика, као што је нпр. гостовање или 
било какво појављивање у телевизијским емисијама. 

____________
ИНФОРМАТОРИ

иницијал пол година 
рођења

место школска спрема/
занимање

И1 Д. М. ж 1914. Нови Сад четири разреда 
основне школе

И2 Ј. Е. ж око 1930. Нови Сад четири разреда 
основне школе

И3 Т. Г. м 1942. Нови Сад
И4 Д. С. ж 1945. Нови Сад средња школа
И5 Д. П. ж 1947. Силбаш основна школа
И6 Б. М. ж 1964. Нови Сад средња школа
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иницијал пол година 
рођења

место школска спрема/
занимање

И7 М. Б. ж 1969. Бачка Паланка средња школа
И8 А. Ј. М. ж 1965. Нови Сад факултет
И9 Ђ. Б. м 1972. Нови Сад средња школа
И10 Т. Б. ж 1979. Сента факултет
И11 Т. М. ж 1977. студенткиња
И12 Н. Т. ж 1981. Нови Сад факултет
И13 Б. Л. ж 1986. Нови Сад студенткиња
И14 Т. М. ж 1988. Нови Сад студенткиња
И15 Н. Б. м 1995. Нови Сад ученик
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Gordana Štrbac

The ikavian reFlexes oF Jat  in The speech oF novi sad 

Summary

The original Slavic vowel jat has ekavian reflex in dialects in Vojvodina, but there are  
categories in which we can find vowel i instead of e (for example stariji, nije, grijota, dodijati, 
sijati, di je, na koli, viditi, niki…). The forms  di, viditi, živiti, priko, privrnem and so on are 
dialectal features and they can be found in the speech of older speakers in Novi Sad. 

The distribution of ikavian forms depends on many factors: origin, age, education and 
so on.



Жарко Бошњаковић и Драгана Радовановић 
(Нови Сад – Београд)

фОнеТСке вариЈациЈе у ГОвОру избеГлица у нОвОМ Саду

СаЖеТак. У раду се, с обзиром на психолошке (ставови појединца и сре-
дине), природне (узраст, пол) и социолошке (род, образовање, занимање) 
факторе, густину социјалних мрежа остварених у средини живљења (град, 
село) и рада, анализирају фонетске варијације (рефлекс јата, редукција во-
кала, вокалске групе -ае-; -ао, -ео, -уо; замене вокала, дистрибуција фонеме 
/х/, десоноризација финалних сугласника, јотовање) у говору колониста и 
избеглица из Босне и Херцеговине и Хрватске.

кључне речи: српски језик, херцеговачко-крајишки дијалекат, шумадијско-
војвођански дијалекат, фонетика, варијације, психолошки и социјални фак-
тори промена.

1. Увод

1.1. У последњој деценији ХХ века хиљаде избеглица из Хрватске и 
Босне и Херцеговине нашле су уточиште у Новом Саду. Већина од њих 
се одлучила да се стално настани у овом граду. За њихово успешно ук-
лапање у нову средину, поред трајног смештаја и радног места, веома је 
битна и њихова језичка адаптација или прилагођавање, будући да се њи-
хов дијалекатски и стандардни идиом знатно разликује од оног у Новом 
Саду. Разлике се очитују на свим језичким нивоима, а најмаркантније су 
на лексичком и фонетском нивоу. Ми ћемо овом приликом анализирати 
углавном фонетски ниво. Наиме, анализираћемо утицаје психолошких, 
природних и социјалних фактора на јављање фонетских варијација у го-
вору избеглица. Ове варијације могу се представити на два начина: ста-
тистички или помоћу знакова (+) и (-). Ако имамо прецизне статистичке 
податке, тада можемо израчунати индекс фреквенције, који представља 
нпр. однос броја дијалекатских примера и дијалекатских и стандардних 
помножених са сто:

   број примера који се анализирају
Индекс фреквенције ---------------------------------------------- х 100

    укупан број примера (тражени + остали)
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Ако немамо прецизне статистичке податке, тада ћемо направити 
импликацијску скалу или хијерархизацију промена (Јутронић-Тихоми-
ровић 1986: 21). Наиме, знаком (+) бележи се јављање неке промене или 
особине, знаком (–) њено одсуство, а (±) двојност и недоследност. Већи 
број једног знака код истог информатора указује на тенденцију промене 
у његовом идиолекту. Међутим, промене се могу представљати и бројча-
ним односом (3:1) или пак дескриптивно. У овом раду, због обимности 
грађе, нећемо израчунавати индекс фреквенције, али ћемо однос проме-
на приказивати на остале наведене начине.
1.2. Степен језичког прилагођавања зависиће и од пола, узраста, времена 
проведеног у новој средини, образовања, запослења, густине социјалне 
мреже у којој појединац живи и ради и сл. Јасно је да сви ови фактори 
делују узајамно и да је тешко одредити интензитет једног од њих. Ипак 
мислимо да пол у овом случају неће бити пресудан толико за прихватање 
нових идиома, јер ће то зависити првенствено од њихових амбиција, ста-
рости, образовања и сл. Међутим, примећено је да су жене склоније да 
промене свој идиом и да пређу нпр. на стандард (Рајић 1980-1981: 375).  
1.3. Сматрамо да је варијабла узраст веома релевантна и да утиче на чу-
вање старих идиома, односно усвајање нових. Тако се очекује да је говор 
најстарије генерације скоро у потпуности очуван, говор средње да је у 
превирању, а оне која је рођена у новој средини и ту ишла у школу не 
разликује се углавном од идиома којим говоре староседеоци. Неки ау-
тори сматрају да се потпуно прилагођавање може реализовати само на 
узрасту до 14 година (Јутронић-Тихомировић 1989: 53). Љубиша Рајић 
у свом истраживању констатује да „ деца која чине другу генерацију уче 
језик од средине и не говоре говором својих родитеља“ (Рајић 1980-1981: 
373). Слична запажања налазимо и у истраживању Милоша Московље-
вића спроведеног још 1921. године у Београду (Московљевић 1921: 134). 
Међутим, треба проверити језичку компентенцију најмлађих информа-
тора чији су родитељи и бабе и деде дошли из Босне и Херцеговине и 
Хрватске. Наиме, код њих ипак очекујемо да поседују компетенцију пре-
познавања и евентуално употребе говора њихових деда и баба, али само 
у фамилијарном кругу или у имитирању. Тачно је да деца уче језик од 
средине, али и у породици, нарочито од деда и баба који их често чувају 
док су мали.
1.4. Време проведено у новој средини не утиче битно на промену језич-
ких навика код најстарије генерације. Међутим, код средње генерације 
и оних који су дошли млађи, дужина боравка у новој средини требало 
би, у садејству са осталим факторима, да утиче на брзину и интензитет 
прилагођавања.
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1.5. Густину социјалне мреже посебно треба довести у везу са местом 
живљења и запослења. Наиме, ако су избеглице у колективном центру 
и без посла, а још и старе и слабо иду у град, њихова упућеност јед-
них на друге утицаће на чување донесених идиома. Компактност старих 
језичких навика биће разбијена животом у селима, а нарочито у већим 
градовима. За Војводину би било интересантно испитати какве идиоме 
усвајају избеглице у вишенационалним срединама, а нарочито у селима 
где већину чине Мађари, Словаци, Румуни, Русини. Такође би требало 
утврдити ставове према језичким навикама избеглица и ових староседе-
лаца, будући да они у ствари показују однос према групи, а не само пре-
ма језику (Бугарски 1996: 97). Овде би негативни ставови према језику, 
тачније према групи били условљени страхом за национални идентитет 
и територију на којој је нека мањина била доминантна. У срединама где 
живе пак Срби анимозитет може бити мотивисан економским разлози-
ма, будући да је већа конкуренција за радна места којих у овим кризним 
временима и онако нема. На значај економских разлога у стварању кон-
фликтних ситуација указује и Т. Петровић (2002: 238). Она указује на још 
један моменат који, у овом контексту, није толико релевантан као економ-
ски, а тиче се ставова и Срба и Хрвата у односу на употребу екавског и 
ијекавског изговора јата (Т. Петровић 2002: 238, 2001: 99-101). Будући да 
српски стандард има и екавску и ијекавску варијанту, домороцима стога 
не смета овај други изговор у говору избеглица. Међутим, Хрвати који 
имају стандардизовану само ијекавицу, екавски изговор доживљавају као 
српски и имају негативан став.
1.6. У литератури је већ указано на утицај занимања и места запослења 
на језичко прилагођавање. Тако је примећено још почетком прошлог века 
да конобари из Срема, Бачке и Баната «брзо почну да говоре нарочитим 
београдским `келнерским` језиком (Московљевић 1921: 134). Радници са 
Косова, запослени у једном грађевинском предузећу у Београду, напусти-
ли су дијалекатске облике 3. л. мн. презента када су почели да учествују 
у самоуправљању (Јовић 1976: 734). Дакле, жеља и амбиција да се успе 
на пословном и приватном плану утицаће на брзину језичких промена. 
У раду би требало да утврдимо у којим занимањима, на којим местима 
избеглице, ради практичних импликација, обавезно мењају код. Такође 
би требало проверити која је карактеристика њиховог језичког понашања 
у комуникацији са староседеоцима. Тако Т. Петровић (2002: 241) истиче 
да се употреба новог идиома или неког од његових елемената, екавице 
нпр., подразумева у просветним установама, у продавници, у аутобусу, 
у комуникацији са надређенима. Због свега овога избеглице имају веома 
активан однос према језику, будући да морају да воде рачуна о избору 
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кода. Њихово језичко понашање се обично карактерише језичком неси-
гурношћу.
1.7. На промену језичких навика избеглица свакако утиче став поједин-
ца према властитим идиомима и онима који се користе у новој средини. 
Неким информаторима је од свега што су имали сада само остао њихов 
језик/говор, преко којег желе да очувају свој идентитет, везу са местом 
њиховог порекла, са традицијом и породицом. Још су израженији ови 
мотиви код избеглица у Словенији (Т. Петровић 2002: 239). Међутим, 
и средина својим негативним ставом према идиомима којима се служе 
избеглице може да изазове тежњу ка њиховом напуштању или револт 
да их упорно употребљавају. Неки аутори (в. код Т. Петровић 2002: 237) 
истичу да контакт две језички различите групе обавезно доводи до кон-
фликта, нарочито ако је једна од њих бројнија. Овде бисмо додали да се 
подразумева и аутохтоност те бројније групе, која од придошлица очекује 
да се језички прилагоде новој средини ако желе да остваре друштвени 
напредак. Да би се избегао конфликт, неразумевање, непријатности, али 
и обезбедило напредовање у послу, појединац усваја идиоме средине, а 
своје употребљава у кругу исте социјалне групе. У овом другом случају, 
стандардни, дијалекатски или разговорни идиом којима се раније слу-
жио у средини из које је дошао добија тајни/прикривени престиж (Бу-
гарски 1996:106) и користи се у контакту са носиоцима истих идиома, са 
«земљацима». 
1.8. Такође би требало утврдити шта избеглице у новом идиому који тре-
ба да усвајају негативно вреднују, шта никако не могу да прихвате, а шта 
су најпре напустили и на ком нивоу. Очекујемо да се најпре мења лекси-
ка, будући да она може да доведе до шума у комуникацији због негатив-
не конотације (уп. крух, колодвор). Најупадљивије црте неког језика или 
дијалекта могу се јавити и на другим језичким нивоима. Они су маркери 
разлика те се најпре повлаче у сусрету са другим идиомима (Labov 1976: 
324-325), будући да је прилагођавање у комуникацији један од универ-
залних психофизичких процеса (Tradgill 1986: 161).
1.9. Грађу смо скупљали неусиљеним интервјуом, тј. испитанику смо 
дозволили да прича своју животну причу. Детаље из њихових биогра-
фија користићемо у тумачењу језичких промена. Нисмо инсистирали на 
њиховим ставовима о језику и пријему у новој средини, али смо у спон-
таном разговору, у виду њихове исповести, добили и те веома значајне 
податке. Информатори су подељени у неколико група. Најпре се водило 
рачуна о њиховом пореклу, тј. области из које су колонизовани или из-
бегли, што је у вези и са типом њиховог идиома. Такође, трудили смо се 
да у истој породици испитамо по једног представника најстарије, средње 
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и најмлађе генерације, а при том смо водили рачуна о полу, образовању, 
запослењу и густини социјалне мреже у којој учествују. Дакле, у раду 
смо анализирали говор колониста, али и избеглица из бивших република 
заједничке државе.

2. Анализа

ИНФОРМАТОРИ ПОРЕКЛОМ ИЗ БОСАНСКЕ КРАЈИНЕ,1 ЛИКЕ И 
КОРДУНА
2.1. У овој групи налазе се досељеници и избеглице из Босанске Крајине, 
Лике и Кордуна. Из Босанске Крајине је породица Ш., чији је најстарији 
члан И1 (1925) колонизован из околине Дрвара 1946. године у Бачки Ја-
рак, из којег више није никуда одлазио. Завршио је само један разред ос-
новне школе и све време се бавио пољопривредом, а радио је и у задрузи 
као физички радник.  

И2 (1949) је кћерка И1. Основну школу је завршила у Бачком Јарку, 
а трговачку у Новом Саду, у којем живи од 1967. године, с тим да је стал-
но одлазила у родно село, будући да јој је кћерка тамо одрасла, а потом 
се бринула о старим родитељима.  

И3 (1971) је кћерка И2 и унука И1. Рођена је у Новом Саду, али је 
прве четири године живела са бабом и дедом у Бачком Јарку. Основну 
школу и гимназију завршила је у Новом Саду. 

Следећи информатори су чланови породица које су избегле из Босан-
ског Петровца. Најстарија је бака И4 (1936), рођена је у Меденом Пољу, 
удаљеном четири километра од Босанског Петровца, а овај тринаест од 
Бихаћа. Завршила је основну школу у Босанском Петровцу. Није била 
запослена, а у свом селу је живела до 1995. године када се преселила у 
Нови Сад. Задовољна је новом средином. 

И5 (1957) је сестричина И4. Рођена је у Бихаћу, где је завршила ос-
новну и средњу школу. Ту је радила као службеница у мешовитој рад-
ној средини, где су јој неки од претпостављених били муслимани али и 
Срби. Када је почео рат, сели се у Петровац на кратко, а 1995. године у 
Дервенту. У Новом Саду је тек од 2002. године, где ради као трговац.

И6 (1986) је кћерка И5, рођена у Бихаћу. Због рата са родитељима 
иде прво у Босански Петровац, а затим у Дервенту, у којој је завршила 
основну школу. Гимназију је завршила у Новом Саду, где студира техно-
логију. 

1  Богату грађу за досељенике из ове области налазимо у дипломском раду Социолинг-
вистичка адаптација досељеника из Босанске Крајине на фонолошком нивоу студенткиње 
Татјане Марковић. Рад је рађен под руководством др Гордане Драгин у току 2006.
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Из околине Оточца (Лика) имамо два информатора, супружнике И7 
(1958) и И8 (1960). Супруг је завршио вишу школу, а супруга је трговац. 
У Нови Сад су дошли 1998. године. Овде су већ имали рођаке и баве се 
услужном делатношћу. Нови Сад им се веома допада и кажу да су се и 
деца лепо уклопила у нову средину.

Из Плашког (Кордун) имамо краћи транскрипт говора једне профе-
сорке (хрватско)српског и латинског језика, И9 (1951), која је дошла у 
Нови Сад 1992. године, где је сада запослена у својој струци. 
2.1.1. У идиолекту најстаријег информатора, И1 (1925) доминирају (и)је-
кавизми (vrije4me, dije4te, nije4mac, mlije4ko, cije4lu, lije4po, nije4smo, 
odije4la, podije4lili, sni1je5g, si1je5no, do1nije5t, dvi1je, li1jepo, mi1je5{a, 
ma2lije5, te3retnije5, ve1lkije5m, ve1}ije5m, svo3jije; dje3vo5jka, dje3ce5, dje3~a5k, 
pje1sme, pje1va5mo, o3bjesi5, sje1}a5m se; qe1ti, qe1tni5, qe1bu, pro3qe}a, 
po3sqedica, |e3vo5jke, ni1|e, ne1|e, |e1 je, }e1li, o3s4eko5 ). Примери са једно-
сложним рефлексом дугог јата потврђује његово западнобосанско порек-
ло: dje4te, opredje4lili, podje4lili, sje4~e5, sje2no, u1vje5k. У његовом говору 
забележени су и икавизми типа: ne3 smijem, `i4vili, o`i4vili, vre4dilo, 
vo3lio; u3spio, o1dni5o; si3kiru. Икавизме типа живили, сикира подржала 
је и војвођанска средина. Забележено је и неколико примера са екавским 
изговором јата, вероватно прихваћеним у новој средини: le1bac, le1ba, 
de3vo5jke, de3voja~ka, de3ca, de3~a5k, be2lu, le2vu, ne3ma~ke, ne4mci, mese4ci, 
ce4lo vre4me, o3terali, po3begle, ne1gde. Понеки екавски облик могао је 
бити и донесен из родног краја (Дешић 1976: 116-121). Очигледно је да 
су неки екавизми лебац усвојени у интердијалекатској комуникацији, а 
други посредством стандарда и деце која су се школовала.

У идиолекту његове кћерке, И2 (1949), ијекавица је доследно за-
мењена екавицом, будући да се овде школовала, да живи у Новом Саду и 
да је све време радила као трговац. Тако код ње бележимо и примере типа 
`i4veli, `i4vela. Њена кћерка, И3 (1971), будући да је студирала српски 
језик, као и то да су јој родитељи2 већ прешли на екавицу, у свом говору 
нема ни трагова ијекавског изговора. Дакле, видимо да је на овом језич-
ком нивоу дошло до смене кода већ у другој генерацији колониста под 
утицајем социолингвистичких фактора. Наиме, на избор екавице утицао 
је систем образовања на екавском стандарду, социјална мрежа у којој је 
живела и радила након преласка из Бачког Јарка у Нови Сад, а нарочито 
занимање. 

Иако је И3 као дете живела код бабе и деде у Б. Јарку, у њеном гово-
ру, будући да добро познаје стандардни српски језик, који је и студирала 
у Новом Саду, нема ни трагова од јекавице.

2  Отац јој је из Љештанског.
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2.1.1.1. Другу групу информаторки чине три генерације избеглица 
из околине Босанског Петровца. У говору И4 доминирају ијекави-
зми (si1je5no, cvi1je5}e, sni1je5g, li1je5po, u1vi5jek, do1nije5la, vo3jni5~kije5, 
mr3tvije5, po1znatije5, ra1wenije5, ti1je5ma, vrije4me, nije4sam, razlije4valo; 
bje1`ite, bje1`a5li, i3zbje}i, dje1cu, mje1sto, mje1se5c, pje1{ke, pje1vale, 
dje1ve5r, djeve3ru{a, dje3vo5jka, cje3dilo, sje1di; |e, hqe1b, vo3qela, na3s4eka5). 
Као и у говору И1, једносложни рефлекс дугог јата сугерише њено запад-
нобосанско порекло: razlje4valo, swe2g, primje4tlo. И у њеном говору 
јављају се икавизми уобичајни за говоре херцеговачко-крајишког дијале-
кта: si1jali, do1ni5jo, do`i4vila, pre`i4vila, vo3lila, vi1dila, izle3tili. 
У њеном идиолекту ретки су примери са екавским изговором јата: se1}a5m 
se, le1bac, dve2, vi1dela. 

У говору средње генерације избеглица И5 јављају се дублетне фор-
ме, при чему је донесени изговор дугог и кратког јата знатно чешћи. 
Тако, бележимо следеће ијекавске форме: porije4klom, rije4ka, mlije4ko, 
vrije4me, dije4te, bije4lo, cije4lu, podije4lila, promije4nio, cije4vi5, 
lije4~e5wa, ri1je5~, vi1je5nci, cvi1je5t, dvi1je, li1je5p, mi1jewa5m, u1vije5k, 
pri1je, po3mije5{a5; na1mje{taja, svje3tsko5g, gdje, mje1sto, dje3vo5jka, 
sje1}a5m, djeti4wstva, dje3ce5, dje1da, dje1vera, mjese4ci, smje1stila, 
vi1djela, `i4vjeli, sje3di5, bjeli3nu, sje2do5g, u i3zbjegli{tvu, i3zbjegli, 
i3zbjegli~ki5, vje1rovali; hqe1b, u mqe3karu, na2jqep{a5, vo3qela, mqe1o. 
Као и други старији информатори из Босанске Крајине и средња генера-
ција чува рефлекс је на месту дугог јата: qe4ska, mqe4ko, qe4po, qe4po5g, 
snabdje4vala, u dje4lu. И код ове информаторке се икавизми јављају у по-
знатим категоријама: vo3lila, si1jala, smi1jala. Иако је дошла у Нови Сад 
тек 2002. године, због чињенице да је млађа и да ради као трговац, тј. да 
је стално у контакту са грађанима нове средине, у њеном идиолекту знат-
но је више екавизама (de1~ko, sa de1~kima, deti4wstva, de1da, ~o3vek, 
vre4me, be4lu, pre2, sve4}u, sle3de5}e, le2p, o1se}aj, se1}a5m se, o4vde, `i4vela, 
do`i4veo, vo3lela) него у говору И4, њене рођаке, која је дошла још 1996. 
године, али није интензивно укључена ни у једну социјалну мрежу која 
би могла утицати на њен идиом. 

Најмлађа информаторка И6 труди се да употребљава екавицу, бу-
дући да је због тога имала неугодности у школи. Примери са (и)јекав-
ским изговором (cvi1je5t, li1je5p, u1vije5k, dvi1je, vrije4me, mije4wale; 
gdje, i3zbjegli, izbjega4vawe, pje1vali, pje1smicu, o3sje}ali, vje1rovati, 
vje1rovala, osvjetqe4wa, htje1la, vje1`be, mje1sec; qe1to, qe1ti) забеле-
жени у знатном броју, али ипак мање у односу на говор мајке, И5. Ретки 
су икавизми типа: za3smije5mo, ismi3ja5va, vo3lio, vo3lila, svi1dio, поред: 
vo3lela, vi1dela, `i4vela, do`i4vela, se3deli, svi1delo. 
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2.1.1.2. У говору двоје супружника из околине Оточца (Лика), И7 и И8 
примећујемо и ијекавске (po1slije, pri1je, rije3tko, u1vije5k, dvi1je, cije4na, 
bi1jela, od sta2rije5, od mla4dije5; gdje, ne1gdje, o4vdje, dje3ca, dje3d, o3dj’}a, 
bje3`e5, mje1stima, mje1sec, na1mje{taj, me3dvjedi, dvje1sta, vje1rovatno, 
svje3tsko5g, ~o3vjek, sje1}a5m; qe1tno5m) и екавске (vre4me, dve2, me1sec, 
ce4ne, le2po, o4vde) форме, с тим што су ове друге чешће у говору супруге 
(`i4veli (3х)3, le2p, le2po (3х), de1cu (2х)), која ради као трговац. Верова-
тно су екавизми прихваћени у новој средини, иако се неки од њих могу 
срести и у Лици: доследно (неко, нешто, врело, врећа, грешка, мрежа, 
срећа, срести, требати, мезгра, цеста); само код старије генерације 
(тело); у севернијим крајевима (дело, делати, време, беда, дете, кудеља, 
леб, лево) (Драгичевић 1986: 43). Иако је двосложна замена дугог јата 
ређа у оточком подручју (Драгићевић 1986: 39), у говору нашег инфор-
матора забележена су само три примера са рефлексом је у овој пози-
цији: svje4tla5, svje4tlo, mje4sta5, qe2po. Лексема човек среће се само у 
стандардној јекавској форми човјек, а не у разним фонетским ликовима 
(~o1ek, ~o3ek, ~o2ek, ~o2jik, ~o3jik, ~o2jku) типичним за говоре личких је-
каваца (Драгићевић 1986: 41). Фонетски (di1o) и морфолошки (vi1dio, 
vi1dili, pre`i4vio, pre`i4vili) икавизми донети су из родног краја 
(Драгичевић 1986: 42), а ови други подржани су и стањем у новој среди-
ни. Сличне примере бележимо и код супруге: vi1dili 2х, али и `i4vjeli, 
затим po3sijemo.
2.1.1.3. У идиолекту професорке И9 и у настави и у приватном разговору 
доминира (и)јекавски изговор, будући да је, како она каже, сада касно да 
га мења и прелази на екавицу: dije4te, vrije4me, dije4lova, zamije4nili, 
vrije4di5, lije4pa, dvi1je, pri1je, li1jep, mi1je{ani, u1vijek; dje3tetu, dje3ca, 
zdje1lice, ne1gdje, o4vdje, na2mjeru, ~o3vjeka, vje3n~anu, `i4vjeti, posje3}
uje5m, presje3~en, sje1veru; qe1to, qeko3vit, sqe3de}a. Екавске форме су 
ретке (de3ca, de1dovi, lepo3ta, u3spela, me1ri). Слично смо чули и од не-
ких других избеглица из Хрватске. Тако нам је једна трговкиња рекла да 
«то не иде тако лако» или «да за то треба времена», како нам је одговорио 
један таксиста.
2.1.2. Редукција вокала је доследна у говору И1 и реализује се као де-
лимична (go1dine, sla3nine5, doma3}ica, zida4nicu, ro3diteqi, ro3diteqa, 
bra4niti, za3ratilo, lo3`ila, na3pravila, odra4nili, pro3lazile, o3ti{o5, 
pri3lazili, na3pravili, ra4dili, slu4`ili, u3vatili) и потпуна (kre4nlo, 
ku4pla, le3tlo, ra4dli, ra4nla, ra4nli; sva3nlo). У говору И2, његове кћер-
ке, изузетно ретко се могу срести примери са делимичном редукцијом 

3  У загради је означен број понављања.
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(zaslu4`ila, po3mislila, oprede4lili, pri3lazili), а потпуно je изостала 
код унуке И3. 
2.1.2.1. У говору И4 из Босанског Петровца доминирају примери са дели-
мичном редукцијом високих вокала: go1dina, go1dinu, na pre4lima, ve1liku, 
ala4lila, vi1dla, dru4`ile, zavr4{ila, izle3tili, nalo3`ili, ro3dila, 
ku4pila, o3ti{la, ra4dila, sre4dili, produ4`ila, tra4`ila, ku4piti, 
bje1`ite, pje3{ice; djeve3ru{a. Ретки су примери у којима је ова проме-
на изостала: dla1~ice, do3lazili, ko3sili, preba4cili. Слично стање 
налазимо и у говору И5, њене сестричине, која за кратко време борав-
ка у Новом Саду (од 2002) није могла променити ову особину. Тако је 
у њеном говору честа делимична редукција вокала: go1dine, doma3}ica, 
ro3diteqima, ve1liku, vo3lila, vra4tila, govo3rila, do3bila, zapo3slila, 
komenta3ri{em, mi1slila, mo3lila, na3stavila, ra4dila, tra4`ila; 
kre4nula, okre4nula, spome4nula, а примери без ове промене су спорадични: 
vode3nicu, go1dine, go1dinu, obila3ziti, dogovo3rile, no3}ila, bu4nila, 
vo3dila, odlu4~ili, povra4tila, ra4dila, spre4mila; kre4nula, kre4nule. 
И6, као и њена мајка И5, није напустила делимичну редукцију вокала: 
vi3kendici, informa3tike, kole4ginice, matema3tike, u~ite3qica, 
ve1lika, vo3lila, do1bila, dose3lili, dvo3umila, dru4`ili, za3ratilo, 
i3zlazila, ja4vila, iznena4dilo,mi1slila, ohra4brilo, prese3lili, sla1vila, 
u3~iti; kre4nula, kre4nuli, иако се могу срести ређе и примери без ње: 
go1dine, druga3rici, lu4dnica, profeso3rica, ro3diteqima, dru4`ile, 
zbli4`ili, ku4pila, mi1slila nastu4pili, poja4vila. 
2.1.2.2. У говору двоје супружника из околине Оточца делимичне и потпу-
не редукције вокала нису толико честе. Код И7 бележимо их у следећим 
примерима: kre4nlo; zara4dila, поред: ro3diteqi, ro1dbine, o3dlazilo, 
o3dlazili, odlu~;ila, ra4dili, u3hvatila. А код И8: ise3lili, поред 
знатно чешћег: ko1lima, brdo3vita, {umo3vita, ba1vili, do3lazila, 
odlu4~ili, pro3lazio, ra4dili. Редукције вокала се срећу и у говору И9: 
prijate3qica, go1dine, али и dose3lila. 
2.1.3. Замена вокала о>у уз назале изгубила је снагу у новој средини, у 
којој је вероватно била стигматизована. Факултативно се јавља у гово-
ру И1: u2n, u1nda,u3na, nu2}, makaru4na, ku3nopac, donu3sila; wu4jzi, ku3wa; 
mu3gli, mu2j, mu3jo, smu1kve, smu1ka5va, mu4ro5, mu3tiku; и И4 (1936): u1nda, 
u3ni, du1ni5jo, nu1si5; mu3gla. Ова промена је једна од најкарактеристичнијих 
особина западнобосанских говора по којој се акцентовано о уз назале 
преко оу мења у у (Дешић 1976: 42 – 52). 
2.1.4. И овога пута само у говору И1 и И4, најстаријих информатора из 
Босанске Крајине, у неким лексемама долази до затварања а у о: je3som, ja2 
som, nije4som, o1som. Код И1 (1925) ову замену бележимо и у примерима 
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li3vodu, li3vode, po1lo, ~i1tovi da2n. Као што видимо, обично је то неак-
центован вокал (Дешић 1976: 34).  
2.1.5. У говору И1 и И4 група -ае- своди се на -е-, што је у складу 
са стањем у крајишким говорима (Дешић 1976: 80-81): tri4ne5st, 
~etr3ne5st, pe3tne5stog, seda3mne5st. У говору И2, кћерке И1, ова гру-
па даје -ај- (jeda3na5jst, dva4na5jst). И3, будући да добро познаје норму, 
јер је студирала српски, у свом говору употребљава стандардне обли-
ке: pe3tna5est, {e3sna5est. У говору И5 и И6, средње и најмлађе генера-
ције избеглица која је у Новом Саду тек од 2002. године, среће се вели-
ко шаренило фонетских реализација групе -ае-. Ту су дијалектизми из 
родног краја (jeda3ne5st, pe3tne5st), разговорне (dva4na5jst, pe3tna5jst) 
и стандардне (jeda3na5estog) форме у новој средини. У говору И7 чешће 
су форме на -ај-: dva4na5jst, ~etr3na5jst, pe3tna5jst од оних у којима је 
изостала девокализација поствокалног jeda3na5esti. Први фонетски ли-
кови типични су за говор родног краја (Драгићевић 1986: 75-76), а други 
је одлика стандарда. 
2.1.6. Код свих информатора обично се сажимају финалне вокалске гру-
пе, што је одлика и дијалекатског и разговорног идиома, с тим што је 
ова појава чешћа код старијих и мање образованих информатора. Код 
најстарјих информатора из Крајине вокалска група -ао>-о чешће се своди 
на о, него на а: bo1jo5 se, di1go, o3ti{o5, po3ra5sto, upi4so5, ispi4so5, o3s4eko5, 
i3mo5, izgle4do5, i3spo, na3p5o5; do3{a5 И1; do3{o5, o3ti{o5, studi4ro5; o3ti{a5 
(3х) И4. Исту судбину имају и вокалске групе -eo, -уo: po1~o5, u1zo5; ski1no5, 
po3gino5 И1. Под утицајем стандарда веома ретко се чују и несажете групе: 
i3mao И1. Овакви су облици у односу на сажете чешћи код И2, кћерке И1, 
која је радила као трговац у Новом Саду: zahte4vao, i3mao, i3grao, mo1gao, 
po3sao, pro3pao, do3{ao, o3tpao, o3dvezao, o3ti{ao, po1zvao, pre3{ao, 
o3tpao, o3stajao, dr1`ao; po1peo, po1~eo, поред: do3{o5, zakte4vo5, i3mo5, 
i3{o5, mo1go5, u1pozno5, za3teko5, o3ti{o5, do3~eko5. У говору брачног пара 
из околине Оточца, И7 и И8, доминантне су сажете групе (po3so5, do3{o5, 
i3{o5, po3{o5, sna3{o5, na3{o5, pi4to5, razmi4{qo5 sa4wo5, ula4go, sva1|o5, re1ko55), 
а несажете су спорадичне (po3sao, do3{ao; po1~e5o). Стиче се утисак да је 
у говору И5 скоро изједначен број примера са сажетим и несажетим фи-
налим вокалским групама: po3so5, do3{o5, nado3{o5, i3{o5, o3ti{o5, o3sto5, 
spre4mo5, ste1ko5, mo1go5; u1pro5; поред: po3sao, vje1rovao, do3{ao, i3mao, 
`va4kao, za3plakao, o3stao, otkupqi4vao, pri4~ao; po1~e5o.

Међутим, код оних који имају лингвистичко образовање и уопште 
високо образовање приметили смо да се углавном труде да избегну колок-
вијалне варијанте ових вокалских група. Тако су код њих знатно чешћи 
несажети облици: vi4kao, vra1}ao, o3ti{ao, po3digao, pu4{tao, re1kao, 
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sma4trao, u3ticao, u`i4vao, se3deo; поред po3so, o3ti{o И3; do3{ao, 
i3mao, ~i1tao; u1zeo, po1~eo; kre4nuo; поред i3mo5 И6; i3mao, ~i1tao, do3{ao; 
po1~eo, u1zeo; kre4nuo И9. 
2.1.7. У говору информатора из Хрватске И7, И8 и И9 није сачувано фи-
нално -л у примерима типа пепел, сол, топал. 
2.1.8. Фонема /х/ обично се губи у говору старијих и мање образованих и 
то у свим позицијама, али недоследно, тако код И1 налазимо: le1bac, le1ba, 
a1jde, a1jmo, e1kla, e1klawe, o1}e; po3vatala, va1tali, u3vatili; svo3jije5, 
o1dma5; поред чувања ha3qine, hi3qadu, hra4nu, hte1la, automeha3ni~ara, 
na vr1h. Слично стање налазимо и у говору најстарије информаторке из 
Крајине И4: le1bac, ala4lila, a1jde, e1klam, e1klale, o1}e, ru3~ni5, do1sta 
po1znatije5, o1dma5, na vr2, stra2, поред: hqe1b, he1klam, sna3ha. И2, с об-
зиром на то да живи у Новом Саду и да је радила као трговац, трудила 
се да у интервјуу чешће употребљава фонему х: hi3qadu, hle1ba, ho1}e, 
hte1o, hte1la, ku3hiwu, pri3hvatio, pri3hvatili, u3hvatili, zahte4vo5, 
stra1hovali, o1dmah, od wi2h, iz ti2h, svo3jih, we3govih, поред: o1dma. 
Слично стање налазимо и у говору И5, која је живела у граду и мусли-
манској средини, где је обично чување фонеме /х/: hqe1b, hi1qada, hra4na, 
hrva4ta, psi1holo{ke, stra2h, iz stra2ha, ko3d wi5h, o1stalih, поред 
wi2, iza wi2, od mo3ji5, ra3shladni5, o1dma5. Такође можемо рећи да се ни 
говор најмлађих информатора не разликује много од средње генерације, 
тј. и у њиховом идиому чешћа је употреба фонеме/х/, тако се код И6 ја-
вља: he2mija, hle1ba, hte1li, hladovi3na, te3hni~ko, ti4ha, shva1tila, od 
gla3vnih, o1dmah, bi10h, svo3jih, ne1kih, ti2h, po3sledwih, svo3jih, mo3jih; 
he2miju, ha3qinu, htje1la, pri3hvate, tehnolo3gija, e1lektrote3hni~ke, 
marihua3na, dru1gih, do3brih, qu4bavnih, le4pih, i1h, поред sva1tila. И 
информатор из Лике и информаторка са Кордуна прикључују се средњој 
и млађој генерацији који употребљавају фонему /х/, И7: hra4na, hrva4ta, 
hrva4tima, hr1va5tska, hi1qa5da, hi3qade, u3hvatila, ma3hom, te3hnika, 
али и: a1jde, o1}e{, o1dma; И9 hi3qada, hva4la, gra1h. Само код ове по-
следње информаторке јавља се х и у позицији где је у српској варијанти 
уобичајено в: sku1hala. Иначе, у овој позицији је обично в: ku1va5, ku1vala 
(И4), sku1vam, ku1va5wa, ku1varicama (И2), ku1va5mo, sku1va5m, du1va5n (И5); 
ku1va5wa (И3).

Бележимо и примере замене фонеме /х/: 
a) са к односно г: dr1kta5la; i1k; gra1kovski5 o1dre5d (И1);4 
б) са в: ru1vo (И4); 

4  У говору информатора из Хрватске не налазимо примере типичне за хрватски 
књижевни језик типа кемија, кирург. 
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в) са ј: sna3ja (И4). Међутим, у говору И5 бележимо и пример ki4hali, 
обичнији за западније говоре. 
2.1.9. Интересантно је да ни код најстаријих информатора И1 и И4 нисмо 
забележили губљење фонеме /ј/ у иницијалној позицији, тако обично у 
западнобосанским ијекавским говорима (Дешић 1976: 147-148). 
2.1.10. Само код двоје информатора из Хрватске И7 и И9 уместо групе 
шт јавља се ћ, што је норма хрватског језика: o1p}ina, uo3p}e.
2.1.11. Код двоје најстаријих информатора из Босанске Крајине спора-
дично се могу срести примери са потпуном десоноризацијом, што је ти-
пично за југозападнији део западнобосанских ијекавских говора (Дешић 
1976: 194-198): ra4zret, na4rot, kuku3rus  (И1); kat ba3caju, kat je, sa1t 
mi (И4).
2.1.12. У овом параграфу желимо да укажемо на проблеме и конфликтне 
ситуације које су избеглице имале. Наиме, интересује нас да ли су сви 
узрасти изложени овоме и на којем језичком нивоу изазива шум или кон-
фликтну ситуацију.
2.1.12.1. Непријатностима су најчешће изложени ученици у првим 
контактима са одељењем. О томе нам сведочи казивање И6: Do3{ao 
je se3pte5mbar, upi4sala sam dru1gi ra4zred sre1dwe {ko2le za o1p{tu 
gi1mna5ziju. Kad sam do3{la u ta2j ra4zred, bi4lo mi je ja2ko ne1prijatno, 
jer su me svi1 gle1dali, kao do3{la je iz Bo1sne, vi1di ka1ko pri2~a, ~ak 
su mi se zna1li i ru4gati. I3mala sam ~ak pa2r neugo4dnosti u {ko2li, 
to2 u po~e4tku, zato {to me ni4su pri3hvatili zbog mo2g na3glaska. 
Ya1k je3dan dru2g, Ma3|a5r preba4cio mi je da se ne3 ka5`e cvi1jet neg cve2t. 
Дакле, конфликтну ситуацију је изазвао нагласак и ијекавица.

Из следеће констатације могли бисмо закључити да је њој било бли-
же латинично писмо и абецеда: A mi1slila sam ~a1k kad do2|em u tu2 
{ko2lu da }e me pi4tati, kao a1jde nam se pre3dstavi pa }u ja2 mo4rati 
od a do `.

Конфликта је било и са појединим наставницима који нису очеки-
вали ијекавицу или, пак, доследну употребу једног од два изговора: U 
stva4ri profeso3rica fi1zike je3dnom kad ni4sam bi4la na ~a3su ko3d we5, 
re3kla mi je ... re3kla je kao zato {to smo ko1ntro5lni pi4sali, pa sam 
ja2 na je4kavici pi4sala, pa je re3kla  je se to2 o3na me3ni ru2ga. Me|u3tim, 
sle3de}5i ~a1s kad sam do3{la, pi4tala je  je l ti2 to2 ta3ko, je li ru2ga{ 
se. Reko, ja2, reko, po{to sam i3z Bosne5 ja2 ta3ko pri2~am. I o1nda, kao 
ni4je vje1rovala, ta3ko. I profeso3rica geogra3fije mi, i1sto, re3kla 
zato {to sam pomije4{ala. Pi4sala sam na je4kavici, a re3kla sam 
ne1ku re2~ na e4kavici. Re3kla mi je, kao  de1 se odlu4~i, ili je3dno ili 
dru1go. Po{to sam joj re3kla da sam do3{la i3z Bosne5, i o3na je re3kla 
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pa, kao I ja2 sam do3{la o1da5vno, ja2 – reko ja2 sam do3{la sa1da. ni4je mi 
mo3gla vje1rovati. 

Непријатна искуства су је водила у изолацију, која отежава учење 
новог идиома: U po~e4tku mi je bi4lo ja2ko te4{ko da se u3klopim u to2 
dru4{tvo. I sta1jala sam ~i1sto ona3ko radi re2da u dvo1ri5{tu zato 
{to sam mo4rala bi1ti u {ko2li. ni4sam ~ak i3mala ni za1jedni~ke 
te4me, ni ni1{ta sa ti2 de3vo5jkama. 

Мајка јој није саветовала да мења донесен идиом, већ да игнорише 
примедбе а прихватање и промена ће доћи временом и сама по себи: Ti2 
si lu4da {to do3pu5{ta{ da te maltre3ti5ra, ne3mo5j da ni o3bra}a{ 
pa4`wu na3 to5. 

 Након извесног времена схватила је да није више предмет интере-
совања: i ne3 gledaju ni1{ta i ne o3bra}aju pa4`wu, posle eksku3rzije u 
tre1}em ra4zredu kad smo bi4li u Pra3gu i Be4~u ja2ko sam se zbli4`ila sa 
do1sta wi2h. I s ti2m dru4{tvom sam bi4la na eksku3rziji. I posle te2 
eksku3rzije, u stva4ri na3stavili smo dru4`ewe. Ta3ko se pro{i4rilo 
to2 pozna3nstvo i na3stavili se dru4`iti i i3zlaziti u „Dvo1ri5{te”. 
Укључивање у нову социјалну и говорну мрежу утицало је на брже при-
хватање урбаног идиома.
2.1.12.2. Старији информатори указују како су са променом места бо-
равка морали да мењају и инвентар лексема. Тако И5 прича: Ko3d na5s u3 
Bosni ka2`u tu1ke, o4vdje ka2`u }u2rke, a u De3rve5nti ka2`u bi1be. Kako 
sam se se3lila, ta3ko5 sam i popri4mila te2 ra4zli£ite ri1je5~i u svo2me 
go1vo5ru. Сличне проблеме истиче и И2 која прича: Bi4la je ne1ka dr3vena 
tera3sa koja je bi4la o3gra5|ena sa sa4mim dr1vetom. To2 o3ni zo3vu ga1wak, 
a to2 je ho1dnik kao. Информаторка верује да њеној саговорници прва 
лексема није позната, будући да је везана за Љештанско (околина Бајине 
Баште), те је појашњава стандардном речју ходник. Исту стратегију, тј. 
замену дијалекатске лексеме стандардном, али уз метајезички коментар, 
користи и И5 у примеру ni4smo i3mali ni ge4rme, kva4sca {to se ka2`e. 
2.1.12.3. Будући да информаторке И5 и И6 у Новом Саду бораве тек од 
2002. године, не изненађује знатан број лексема покупљених током њи-
хових мењања места боравка (Бихаћ – Босански Петровац – Дервента – 
Нови Сад). Тако је И6 у интервјуу спонтано употребљавала и лексеме об-
ичније у хрватском стандарду: ge4rme, na1o~ale, pozo4rnost, no1gometa, 
tvo4rnica.
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Табела 1: Тенденције промена у говору избеглица и колониста  
из Босанске Крајине,  Лике и Кордуна 

информатори И1 И4 И2       И9 И5  И7 И8 И3 И6
промене 1925. 1936. 1949. 1951. 1957. 1958. 1960. 1971. 1986.
ě >(и)је + + - + ± + + - ±
ред. вок. + + ± ± ± ± ± - ±
о>у + + - - - - - - -
а>о + + - - - - - - -
ае>е + + - / + - / - +
ае>ај - - + / + + / - +
ае>ае - - - / + + / + +
ао>а + + - - - - - - -
ао>о + + ± - ± ± ± - -
х>ø + + - - - - / - -
х>к + + - - - - - - -
десон. + + - - - - - - -

2.13. На основу ове табеле, али и свега досад реченог, можемо закључити:
а) да се резултати појединих промена поклапају углавном у говору 

најстаријих информатора (И1 и И4);
б) да се углавном исто дешава и у говору треће генарације колонис-

та (И3), нарочито ако су високо (лингвистички) образовани;
в) да се неке појаве, као што је редукција вокала и ијекавизми, ја-

вљају скоро код свих информатора, али са различитом фреквенцијом;
г) да су у интервјуу информатори средње и најмлађе генерације упо-

требљавали фонему /х/, будући да се њено изостављање доживљава као 
одраз простог говора;

д) да су несажети облици финалних вокалских група типични само 
за говор најмлађих информатора или оних којима је српски језик струка, 
док најстарији имају само сажете, а средња генерација и једне и друге, 
често у различитом односу;

ђ) да је време боравка проведено у новој средини, без обзира на 
узраст, утицало на степен адаптације, тј. да је каснија година доласка 
пропорционална са јављањем већег броја варијација у говору избеглица 
(И5 и И6, И7);

е) да су у језику избеглица или колониста присутне обично дија-
лекатске особине родног краја, стандардне и разговорне особине језика 
нове средине;

ж) да је поред дијалекатског порекла релевантна и чињеница којем 
су стандарду информатори били изложени, уп. говор И9 и И6;
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з) да су образовање и занимање (И2) утицали на језичко прилагођа-
вање, тј. да су се они са високим образовањем у потпуности (И3) или 
знатније (И9) прилагодили стандарду, као и они који обављају неку ус-
лужну делатност (И2). На очуваност дијалекта И1 утицали су следећи 
социјални фактори: одрастање у компактној дијалекатској средини, пре-
сељење у средину у којој су већину чинили његови земљаци, завршетак 
само једног разреда основне школе, брак са супругом из истог краја, рад 
у сељачкој радној задрузи и бављење пољопривредом. Међутим, његова 
кћерка И2 рођена је у новој средини, завршила школе на екавици, удала 
се за мужа са другим идиомом, живела у Новом Саду, где је радила као 
трговац. Њена кћерка И3 у потпуности је усвојила стандард, будући да је 
рођена у Новом Саду и да је студирала српски језик.

ИЗБЕГЛИЦЕ ИЗ МОСТАРА
2.2. Из Мостара имамо две информаторке, мајку И10 и кћерку И11, која 
је друга година студија. У Нови Сад су дошле 1993. године. Мајка је ра-
дила као технички секретар у мостарском позоришту. За себе каже: ja2 
sam u Mosta4ru psi3hi~ki5, a fi1zi~ki5 u1 novo5m Sa4du. Међутим, кћерка 
каже: mi1slim da sam se fi4no uklo3pila, што имплицира да је прихваће-
на у друштву са непромењеним идиомом. На очување донесеног идиома 
утичу стални контакти са Босном и Херцеговином и социјална мрежа у 
којој се реализује слободно време: U to3ku le1ta sam obi3lazila Bo1snu, 
dru4{tvo mi je o4vde ja2ko do3bro, ugla3vno5m su qu2di iz Bo1sne5 ... ne4ma 
se pa4ra, ugla3vno5m po ku1~ama i1de5mo. 
2.2.1. У говору мајке И10 доминирају ијекавске форме (iz3mije5{am, 
po3nije5ti, podrazu3mije5va5, zamije3sit, dije4te, promije4nio, ti1jelo, 
pri1je, ri1je~i; dje3ca, gdje, o4vdje, do3tjera5, mje1sto, svje1tla, vje1rovatno, 
sje3di5; qe1ta, qe1ti, |e1), али и икавизми типа (do1nio, di1o). Забележена 
су само два екавизма vo3lela, do1le. И за говор И11 можемо констатова-
ти да није екавизиран. Тако се код ње јављају скоро доследно ијекавске 
форме (vrije4di5, sije4ku5, sni1je5g, pri1je, do1nije5la, o3dnije5ti; dje3ca, dje1luje5, 
sje1de5mo, gdje; qe1to, qe1ta, qe3ka5rka), али и икавизми типа (do1nio, 
vi1dili, smi3je5m se). Само су три примера са екавском заменом јата (le1tos, 
o4vde, vo3lela). Трагове једносложног дугог јата, обичног у говору Мостара 
(Пецо 1983: 227), срећемо и у говору информаторки: swe2g, o1dwe5la.
2.2.2. У говору обе информаторке бележимо примере са делимичном 
редукцијом високих вокала: razva4lili, ra4dila, skra4sila, svra4tila, 
isto3pila, {o4qica; kre4nula, (И10) и pri4l iku, kva1liletna, na3vikla, 
stepe3nice uklo3pila (И11). Спорадично се срећу примери у којима је 
ова промена изостала: ra4zlika, pro3vrila (И10); obi3lazila (И11). 
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2.2.3. И И10 и И11 сажимају вокалске групе -ае->-е- (pe3tne5s) и -ао>-о 
(po3so5) . 
2.2.4. И у погледу једначења два пара африката говор И10 и И11 не раз-
ликује се, тј. обе уместо ћ и ђ употребљавају ч и џ: za3{ti5~ena, ku1~u, po 
ku1~ama, ve1~u, tre1~e, ne4~u, kre2~e; ro1xa5ci, ro1xena, xa4ka. Међутим, из-
ненађује једначење у правцу тврдих африката (ч и џ), будући да се у Мо-
стару, у време Пециних истраживања (1953), ово једначење сводило на ћ 
и ђ код муслимана али и у говору православаца, који су донекле осећали 
разлику између њих. Иако је тада речено да ова појава није експанзивана 
(Пецо 1983: 248) и да је након тридесет година од првих испитивања са-
чувана разлика између два пара ових африката (Пецо 1983: 281), ми пак у 
говору Срба из Мостара бележимо само ч и џ. Очигледно је ова промена 
узнапредовала, али у другом правцу од стања у говору муслимана. Да би 
се утврдило да ли је ова промена условљена психолошким или социјал-
ним факторима, требало би обавити шира истраживања, како са већим 
бројем избеглих Срба тако и са муслиманима и Хрватима у Мостару.
2.2.5. С обзиром на доследну употребу фонеме /х/ у урбаном идиому 
Мостара, не изненађују примери са њом у говору обе информаторке и 
у новој средини: ha1jde, ku1ha5m, po3tkuhala (И10) и: na vr3hu, od duha4na 
(И11). Фонетизам лексеме кафа може бити маркер националног порекла 
говорника. Код обе информаторке користи се српска варијанта кафа, а 
изостаје кахва и кава.5

2.2.6. Информаторке су такође свесне лексичких разлика између средине 
из које су дошле и у којој се сада налазе: Ko3d na5s vje1ta5r pu2{e5, to2 su 
ti2 di3na5rski vje1trovi, o3ni pu2{u5, a o4vdje du4vaju5. 
2.2.7. Дакле, можемо закључити да у говору И10 и И11 није дошло до 
промене језичког кода, осим факултативнiх и ретких екавизама и нере-
дуковања вокла. 

ИЗБЕГЛИЦЕ ИЗ СЛАВОНИЈЕ (НАШИЦЕ, ОСИЈЕК, БОРОВО)
2.3. Из ове области анализирали смо говор седморо испитаника. Међу 
њима су и чланови две породице коју чине родитељи и деца. Прва је 
из Осијека и чине је мајка И12 и кћерка И13. Доселиле су се у Нови 
Сад 1991. године. И12 завршила је средњу економску школу и радила 
је у банци у Осијеку, а овде је незапослена. И13 студира права у Новом 
Саду. 

5  У вези са овим је и позната анегдота у којој гост, не знајући националност конобара, 
употребљава све три варијанте, будући да му овај одбија сваку поруџбину. Међутим, раз-
лог неприхватања поруџбине није националне природе, већ практичне. Наиме, у кафани 
није било воде. 
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Друга је из Нашица и њу чине отац И14, мајка И15 и кћерка И16. И отац 
и мајка су завршили средњу занатску школу у Осијеку. Отац је радио као 
конобар, а мајка као фризерка. Доселили су се у Бођане 1997. године, 
где мајка има свој фризерски салон, а муж ради у Вајској као конобар. 
Кћерка иде у средњу фризерску школу у Сомбору. Отац И15 је Србин 
а мајка Хрватица, који су је учили да правилно говори хрватски језик, 
што би могло да буде релевантно за евентуално чување одлика хрватског 
стандардног идиома и у новој средини. На избор идиома у новој средини 
претпостављамо да ће утицати тип делатности којима се баве супружни-
ци, тип средине у којој раде и девојчица иде у школу. Донесени идиоми 
имаће елементе хрватског стандарда, али и локалног дијалекта. У новој 
средини говорници ће се срести са српским стандардом, али и локалним 
говорима Срба и Шокаца у западној Бачкој, као и урбаним идиомом у 
Новом Саду. Из њихових биографија видећемо да ће и њихови лични 
ставови утицати на избор идиома којим ће се служити у новој средини. 

Испитиван је и говор једне избеглице И17 из Осијека. Иначе, рођена 
је у околини Босанског Петровца, а 1936. године су се преселили у Сла-
вонију. У Осијек је дошла пре пунолетства, где је радила у «творници 
текстила». За себе каже да је Босанка, по рођењу, Личанка по мужу, и 
Славонка, будући да је ту одрасла и живела највише. У Србију, у Нови 
Сад, дошла је «у шестом мјесецу» 1993. године. 

И18 рођена је у Борову, а у Нови Сад је дошла 1991. године, где је 
завршила четврти разред Карловачке гимназије и енглески језик на Фи-
лозофском факултету у Новом Саду.

У говору ових избеглица анализираћемо употребу екавске/ијекавс-
ке замене јата, редукцију вокала, вокалску групу -ае-, промену -л > -о 
и судбину финалних вокалских група, изговор гласова [ћ] и [ђ], групе 
-шт- и дистрибуцију фонеме /х/ и нарочито њен однос са фонемом /к/ у 
иницијалној позицији (хемија/кемија). Иначе, грађа је сакупљена интер-
вјуом али и у спонтаном разговору са некима од њих (И14, И15, И16, И12 
и И13), будући да их је испитивач лично познавао. 6

2.3.1. Што се тиче замене јата, можемо констатовати да старији инфор-
матори, у овом случају родитељи, углавном говоре ијекавски, али са еви-
дентним варијацијама. Тако И15 прича ијекавски (bije4li, smije4{no, 
smi1je, u1vijek, pri1je; vje1re, u1tjecaja, o3ndje, svu1gdje, sje3dela, vi1djela, 
`i4vjeo, `i4vjela, htje1o) и без икавизама типа (видити, видио, хтио). 
Ретки екавизми јављају се у лексемама чија је употреба уобичајена у 

6  Грађу је у току 2005. године сакупила студенткиња Зорица Радишић и анализирала 
је на свим језичким нивоима у дипломском раду Социолингвистичке промене у говору 
избеглица из Хрватске, који је рађен под руководством др Жарка Бошњаковића.
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контакту са муштеријама у фризерској радњи (dve2, dve1sta, o3vde) или 
са продавцем у трговини (mle4ko). Говор И15 отворен је за прихватање 
екавског изговора.
2.3.1.1. И16 пак углавном има секвенцу је на месту и дугог (dje2li, dje3te, 
rje2~, ko3rje5we) и кратког јата (dje1d, pra3ndjed, ~u3kundjed, dje1~jeg, s 
dje3com, do3spjeli, mje1sta, ne1gdje, o3vdje, o3sjetio, po sje1}awu, sje3dim, 
tje1raju, htje1o, ko3qeno). Једносложни рефлекс дугог јата у околини На-
шица, одакле потиче и наш информатор, потврђује и Стјепан Секереш 
(1961: 237). У његовом говору забележен је мањи број икавизама типа 
(vi1dio, do1nio, razu3mismo se) и знатно више екавизама (vre4me, dve2, 
re2~, dve1sta, na pri4mer, ne razu3me{, razu3me{, ~o1veka). У екавској 
форми неке речи (ne razu3me{, razu3me{, na pri4mer) и у интервјуу и у 
неформалном разговору користи веома често. Лексему реч употребио је 
само једном и то када је причао како су га опоменули да у Србији не сме 
говорити онако како је то чинио у Хрватској, те је он «онда почо помало 
размишљат те неке основне речи» да прихвати.
2.3.1.2. У говору И12 изузетно су ретке екавске форме (deti4nstvo, 
vre4me, za3sejala), будући да сматра да нема потребе за прилагођа-
вањем свог говора екавској средини, која је одлично разуме и када го-
вори ијекавски. Тако у њеном говору бележимо ије на месту дугог јата 
(mlije4ko, rije4ka, smije4{no, lije3~nik, pri1je, ko1rije5wa), је у позицији 
кратког (dje3ca, djeti4nstvo, dje1telina, o3vdje, gdje1, sva1gdje, u3spjelo, 
u3tjecati, o1svjetlala, u pro3sjeku, su3sjed, sje3dila; qe1to, ko3qeno), 
али и дугог јата (qe4po, pqe4viti, swe2g), као и неке икавизме (sje3dila, 
vi1dila, vi1di}e{, nasmi3jati, po3sijala). Икавизми код глагола седме 
Белићеве врсте могу се срести и у говору Новог Сада и у већини других 
војвођанских говора (Поповић 1968: 42), што може помоћи њиховом уч-
вршћењу у говору информаторке.
2.3.1.3. И13 и И16 у потпуности су прешле на екавски изговор јата, с 
тим да се у говору ове друге срећу икавизми везани за глаголе типа виде-
ти/видити/видила. На ово је утицало дијалекатско окружење у селу где 
живи, али и у Сомбору где иде у школу. Међутим, нема дијалектизама 
типа (смијати се), типичних за северозападну, сомборску говорну зону 
(Поповић 1968: 37).
2.3.1.4. У говору И17 однос ијекавских (dije4te, dije4lio, pro3mi5jene, 
u3mi5jesi, ri1je~, ci1jeli, bi1jeli, ba3kinije), јекавских (mje3sna, i3zbjegice, 
o3tjeraju, dje3ca, sje1sti; We3ma~ka, pqe1va, pro3qe}e) и екавских фор-
ми (o3terani, mle4ko, vre4me, le4~ewe, i3zbeglice, dve2, ce2li, ~o3vek, gde, 
o4vde, u1vek, ne3 smete, u3me5sim) је 3:1. Напомињемо да се у њеном го-
вору у траговима срећу једносложни рефлекси дугог јата (priqe4pila, 
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qe4kove, qe2k, swe2g, qe2ve, qe2p, qe2po, o3dwe5ti), што је усвојила још као 
дете док су живели у Босанском Петровцу, а и касније у комуникацији 
са својим родитељима. Забележени су и икавизми типа di1o, u3grijala, 
smi3ju se, vo3lila, di. Знатно чешћу употребу ијекавских форми може-
мо довести у везу са чињеницом да је у Нови Сад дошла са шездесет и 
четири године, али и са њеним ниским степеном образовања. Међутим, 
педесетак лексема у екавској форми су настали у комуникацији са Ново-
сађанима на пијаци, где је продавала разну робу. Овоме је допринела и 
чињеница да је њен унук у потпуности прешао на екавицу.
2.3.1.5. У говору И18 доминирају екавске форме, будући да информа-
торка потиче с терена у којем је био претежнији овај изговор, да је овде 
стекла средње и високо лингвистичко образовање и да сада ради у ви-
сокообразовној институцији. Међутим, јекавске форме су се сачувале у 
понеком примеру (smje2r, ne3 smijem).
2.3.2. У говору И14 највише је примера апокопе (ak, nek, e1v, ka1k, 
me1n, we1m, o2n < o3ni, ma1t, bi1l > bili, dr2`), синкопе (Vo3jvodna, 
go1dne, do4|te, nau3~li, ko1lko, ro3dli, o3stavli, Ya1rnojev}i, ~e1tri, 
sedamde3st, osamde3st, devede3st) и хаплологије (o3{li, o3{o, mo1{ 
<mo1`e{, ne1 mo{, tri1st < trideset, u3vate <uhvatite). Забеле-
жен је и један пример аферезе (va2mo). Губљење целих финалних слогова 
код појединих речи, по речима Секереша, уобичајена је појава у нашич-
ком крају и олакшава изговор (Секереш 1961: 245). Слично стање нала-
зимо у говору И17. Наиме, у њеном говору високи вокал и се факулта-
тивно среће са делимичном (ve1liko, go1dine, gro3fice, ku1}icu, vo3lila, 
dogo3dila, dose3lili, `i4vila, zapa4lili je, ku4pila, na3pravila, o3ti{la, 
prime4tila, ra4dila, ro3dila, se3lila, sta1vila, tra4`ili) или са потпу-
ном редукцијом (bra4nli se, radti, izvi4nte, dr1{te, bje1{te). Забе-
лежено је и неколико примера у којима је ова промена изостала: go1dina, 
ve1liki, dogo3dilo, do3lazila, pra1vila, ra4dila, tra4`ila. У њеном го-
вору се у неким речима губе и финални вокали: ne4} < ne}u, mo1g < mo3gu, 
do4} < do}i }u, o1n < o3ni. Подједнак је број примера са синкопом и без 
ње код десетица devede3s, ~etrde3s, pede3s, али и ~etrde3set, pede3set, 
sedamde3set.
2.3.2.1. У говору И15 (1953) ta1m, al; mo1{<mo`e{; ~e1tri, pede3st и 
И12 (1960) al; ko3lko, ono3lko; mo1{ < mo`e{ губљење вокала се свело 
на примере који су одлика и разговорног језика. Дакле, И15, супруга И14, 
кратко је време живела у Нашицама, па како сам каже: «Нисам малтене 
ништа ја ни попримила од оног дијалекта». Редукција је изузетно ретка 
(o3stavili) и у говору И18. 
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2.3.2.2. Говор девојчица се, с обзиром на губљење вокала, углавном раз-
ликује. И13 има само неколико разговорних форми са синкопом (ko3lko, 
~e1tri) и хаплологијом (mo1{ <mo`e{). Међутим, говор И16 сличан је 
идиому њеног оца у којем претежу дијалекатске форме. Код ње бележи-
мо следеће примере: va2mo; ~e1tri, ko3lko, ono3lko, devesde3st; al, ak, 
ta1k, ka1k, ta1m, il.
2.3.3. Сви информатори вокалску групу -ае- код бројева 11-19 своде на 
-ај- (dva4na5jst, pe3tna5jst, seda3mna5jst), што је типично народна црта 
присутана у великом броју наших дијалеката (Поповић 1968: 75). Једино 
И17 и И18 имају форме са е код ових бројева (jeda3ne5st, tri4nest; u 
jeda3ne5stom, seda3mnest), које су одлика западнобосанских ијекавских 
говора (Дешић 1976: 80-81), али и говора западног Срема (Малетић 1985: 
70). 
2.3.4. Једино у говору И12, нешто чешће и И15, ређе, може се срести -л 
на крају речи: stol, bijel, cijel, gol, pol /po. Прва информаторка чува 
га, јер не жели да напусти прво усвојен идиом за који је везују срећна 
времена. Код друге је ова особина остатак хрватског књижевног језика, 
којим се она у Хрватској једино служила.
2.3.5. Финална вокалска група -ао најчешће се сажима у говору И14: 
i3mo5, i3{o5, o3ti{o5, mo4ro5, o3sto5, po3lo5, pri3viko, pre1{o, slu1{o, re1ko, 
ko <kao, а нешто ређе код И15: do3{o, i3spravqo, gle1do, sku1vo, re1ko и 
И12: tre1bo, ko<kao. Код девојчица честе су разговорне варијанте ових 
група, али су несажети облици чешћи у говору И13 која живи у Новом 
Саду (gle1dao, o3digrao, o1dr`ao, tre1bao, }u4tao, re1kao, po3sao, поред: 
o1dr`o, tre1bo, do1{o, i3za{o, po3so, ko <kao), него код И16 која живи 
у селу и иде у Сомбор у школу (gle1do, mo4ro, pre1do, smr1{o, tre1bo, 
{i4{o, do3{o, pro3{o, re1ko, поред: gle1dao, re1kao). Међутим, вокалска 
група -ео у говору свих информатора, и родитеља и деце, углавном се 
не сажима. Тако смо забележили ове примере код И14: je1o, sje1o, htjeo; 
`i4vjeo; u1zeo; али и: na1~o, po1~o, код И15: htje1o; `i4vjeo; do1neo, код 
И12: htje1o; `i4vjeo, u3shtjeo; али и: po1~o, код И16: sre1o, sme1o; `i4veo; 
pre1neo и код И13: hte1o; se3deo; vo3leo, po1~eo. Углавном сажете вокалске 
групе -ао>о (do3{o5, pro3{o5, i3mo5, le1go, po3bjego5, spe3tqo5, zi4do5, spa4vo5, 
po3so5, али и једном o1dr`ao) и -уо>о (vi4kno, po3gino), бележимо код 
И17, што је у складу са нивоом њеног образовања. С обзиром на ниво 
образовања и место запослења, у говору И18 јављају се само несажете 
финалне групе (do3{ao, i3{ao, po3sao; u3speo; kre4nuo).
2.3.6. Једино је у говору И15 присутно неразликовање два пара африката 
ћ : ч и ђ : џ: куча, Џура Џакович, Чурчич, што је вероватно понела још 
учећи језик од мајке и средине где је одрасла.
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2.3.7. Само И12, која жели да сачува донесени идиом, у речима (o1p}e, 
u3op}e, o1p}ina) има фонему /ћ/ уместо /шт/, која је уобичајена код свих 
осталих информатора. Контролисану употребу језика срећемо код И18 
која, након употребе речи (опћи) са фонетизмом уобичајеним у хрват-
ском стандарду, додаје и српску варијанту: Gi3mna5ziju sam zavr4{ila, 
bi4la sam o1p}i smje2r, o1p{ti sme2r.
2.3.8. Фонема /х/ углавном се добро чува у говору свих наших информа-
тора, чиме се постиже престижност идиома у односу на окружење. Међу-
тим, није мали број примера у којима је она изгубљена. Следеће приме-
ре са фонемом /х/ и без ње бележимо код И14: hr3va5tska, hr3va5tski, 
he3rcegovina, htje1o, hi3qadu, ho1dnik, hle1b, hra4na; pri3hvati, wi1hove; 
stra2h; поред a1jde, i3qadu, le1b, la2d, la4dan, o3}ete, o1}e; do3vati, u3vate; 
o1dma; код И15: htje1o, htje1la, hra4na, hva4la; vr1hwe, nahra4niti, ma3hune; 
gra1h; a1jd, o1}e, o3}ete; o1dma; код И12: ha1jde, hra4niti, hi2r, hla4dan; 
do3hvati, ma3hune, sna4ha; gra1h, stra2h; o3}u; o1dma; И13: hva4la, ha3qinu, 
hi3qade, ho3}u, hte1o, hr3pa; po3hva5lnicu, do3hvati; a1jde, e2j; o1dma; код И16: 
hte1o, hte1la, hi1tna, u hote4lu, higije4na, hi3qadu, hla2d, hle1b; a1jd, o3}u, 
o1}e, o3}ete, o4dati; u3vr, o1dma; код И17: her3cegovka, hr3va5t, hrva3tica, 
hr3va5tsku, htje1la, he1klala, he1klam; mle2~nih; a1jde, o1}e, o4dali, o2damo, 
la4dno; gra1, wi2, o1dma и код И18: hrva4ti, hra4nu; ti2h, qe1tnih; a1jde. 
Поједине лексеме могу асоцирати на хрватски стандард (махуна, грах, 
хрпа, врхње). Примећујемо да прилог одма и у говору избеглица, као и у 
говору Новосађана, није стигматизован у овој фонетској варијанти. Овој 
лексеми могли бисмо придружити речцу ајде и презентске облике глаго-
ле хтети. Некада је чување фонеме /х/ везано за употребу професионал-
не фризерске лексике, ако што је то случај у говору И15 и њене кћерке 
И16: ha3uba, hi1drogen, hele3nto5n, he1rba {a3mpo5n, hidra3ntna ma3ska, 
higije4na, уп. и nahra4niti ko1su = staviti masku. 
2.3.8.1. У говору И12 фонема /х/ јавља се и у позицијама где је у српском 
уобичајена фонема /в/: mu3ha, na su4hom, u1ho. Остали информатори у тој 
позицији имају фонему /в/: kru1v; su4vo, u1vo И14; u1vo, mu1va, su4va И15; 
u1vo, glu3va, ku1vara И16; u1vo, su4va И13; kru1v 4х, kru1va, ku1vanog И17 и 
ku1vam И18. Исто тако, једино И12 фонему /х/ замењује са /к/ у приме-
рима типа (kemika4lije, aa kemika4lijama, ke2mija, ke3mi5ska, ke3mi5sko 
~i1{}ewe, ki4rurg), што је у складу са хрватским стандардом, кога се она 
не одриче ни у новој средини. Међутим, ову фонетску особину не среће-
мо у говору И15, која је рођена у мешовитом браку и која одлично влада 
хрватском нормом, али будући да је интервју сниман за њој непознатог 
корисника, она се трудила да избегне ову стигматизовану фонетску осо-
бину.
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2.3.9. Само код И17 у једном примеру (kad o3dvode ja1rat od ko4za5) забе-
лежена је десоноризација финалног звучног сугласника, што је фонетски 
траг онога што је усвојила у најранијем детињству у Босанској Крајини 
(Дешић 1976: 194-198). 
2.3.10. Прилагођавање на лексичком плану било је примарно, јер су лексе-
ме биле најизраженији маркери припадања средини чији се говор доводи у 
везу са хрватским језиком. О својој лексичкој адаптацији И14 прича: Kod 
me1ne se na mo2j kra2j re4tko ka1d je ko2, re3cimo, re1ko5 le1b, pe2t po1sto Sr2ba 
je re1ko5 le1b. Svi1 smo nau3~ili kru1v, kru1h, a sa1d kad si ti2 pre3{o5 va2mo 
i kat si u ne1kom dru4{tvu, ka2̀ e{, o3no ispo~e4tka devede3se5t i pr3va, 
dru1ga, kat sam po1~o5: de1 mi kru1va do3vati, {ta1 ja2 zna2m kad o3no sje3di5m, 
al o3vi o1dma: ko3ga, ~e1ga? [ta1 da do3vatim, zna2{? e!o1nda si po1~o5 
po3malo razmi4{qat te2 ne1ke o3sno5vne re2~i ko3je svi1... Pa ka1ko ka2̀ e{ 
kru1v, pa el ti2 zna2{ da smo mi2 sa1d u Sr3biji, da je o3vo i ta1k si o1nda 
mo4ro5 po3malo se... Дакле, из овог исказа схватамо да су у Хрватској скоро 
сви морали, због притиска јавности, да науче да користе лексему крух/крув. 
Доласком у нову средину, опет због притиска средине, долази до пребаци-
вања лексичког кода, при чему је у почетку било грешака, док испитаник 
није схватио којих се речи мора ослободити у јавној комуникацији. Тако је 
строго пазио да од наше испитивачице, која је тада радила у продавници 
у Бођанима, пред другима никада не тражи крух, врхње, грах, јуху, већ се 
трудио да употреби оно што се од њега очекује. Када је она била сама, 
будући да је и она ис прека,7 он јој се обраћао на донесеном идиому. У 
говору његове супруге, И15, присутно је двојство форми. У породици и у 
кругу пријатеља употребљава хрватску лексику, а у салону и продавници 
труди се да употреби оно што се од ње очекује, али у томе не успева увек 
те буде и векна круха / хлеба и сл. Усвојила је следеће лексеме уобичајене 
за нову средину: ka3fa, para3dajz, ko3m{ija, kro4mpir, hi3qadu. Међутим, 
И12 се не труди и не жели да усвоји лексику нове средине, те тако користи 
следеће речи: kru1h, kru1mpir, ki1selo vr1hwe, mr1kva, ni1zozemska, su4sjed, 
ta1lijanski, tje1dan, {ka1re, [vi1carska.
2.3.10.1. Девојчице уопште не користе лексику која није уобичајена у сре-
дини у којој сада живе. И13 је дошла у Нови Сад са пет година и ту је у 
вртићу, обданишту и школи усвајала лексику ове средине и стандардног 
српског језика. Међутим, И16 је морала да мења свој код на лексичком 
плану због исмевања од стране другова у разреду. О томе она прича: Kat 
sam do3{la tu2, je3sam ma1lo ta3ko, ne1 znam, i3mala sam kaze4ta i ne1 znam 
ni3 ja5 i o1nda kat sam kre4nula u {ko1lu, svi1 su mi se ta3ko sme1jali: 

7  Тако староседеоци називају оне који су дошли из Хрватске,  преко реке Дунава.
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A ti2 ne1 zna{ da pri2~a{ o3vo  o3no, i o1nda sam ja2 po1sle u3videla pa 
mo2ram ova3ko de1finitivno da na3viknem da pri2~am. И16 је толико 
добро усвојила нови идиом да, када оде у родни крај, уочава разлику и не 
може да се прилагоди, те само са члановима уже породице нема контро-
лисану употребу језика: Kad o1de5m, o1nda se bo3ji5mo, po{to sam va2mo 
na3vikla dru1k~ije da pri2~am, o1nda se bo3ji5m. Bo3ji5m se u okoli3ni, a 
kat sam kod de1de ili u1jaka, o1nda se ne bo3ji5m, o1nda: i3de5m va2n i va3ni 
je tri4deset stepe4ni. 
2.3.10.2. Информаторка И17 такође износи своје ставове у вези са лексич-
ким прилагођавањем у новој средини: A me3ni se o4vde dogo3dilo, ia1ko sam 
ja2 to1ga svje1sna, da sam tra4̀ ila ri4̀ e, to2 je bi4la dr3̀ a5vna trgo3vina 
... Pi2tajte je {ta1 o3na o1}e, sta3rija bi4la ... ni1kad vi1{e ni4sam u3{la u 
tu2 trgo3vinu. e!o1nda sam tra4̀ ila ge3rme u Ro4di}ima, reko, pa dije4te 
je, kva4sca. Дакле, она је свесна лексичких разлика и труди се да се прила-
годи само ако разговара са млађом продавачицом, јер претпоставља да су 
старији бар на неки начин (медији, летовања и путовања у Хрватску и сл.) 
били упознати и са лексиком која се чешће користи у хрватском стандарду. 
У њеном говору има известан број лексема које су типичне за срединe из 
којих потиче (na ko4ncu, ri4̀ a, ge3rma, u {e2stom mje1secu, otka4le ste). С 
обзиром на негативна искуства која је доживела од неких Новосађана, број 
оваквих лексема ће се још више смањивати или ће она избегавати контакте 
са њима. О томе сведочи следеће: Pa u auto3busu je3dna, ja2 ne1{to re3kla 
ka1ko ko3d na5s u O1sijeku ne4ma {a1nse da ti2 u2|e{ u4lazna vra4ta pr3va, a 
o4vde ... jo2j kad je o3na po1~e5la na2s i3zbeglice ... mi1slim se ja2, pa ni4je mi 
to2 tre1balo... kad po1~e  no1vi Sa2d i3zbeglice u3ni{tile, ka1ko je to2 
bi1o qe2p gra2d, a ka3kav je sa3da ...; ni1kad ne3 idem do1le sje1sti, ne3 volim 
kad po1~nu i3zbeglice pso3vati.
2.3.10.3. И18 на лексичком нивоу није се адаптирала толико колико је то 
учинила на фонетском. Тако код ње бележимо следеће лексеме: za3da}u, 
za3da}nica, tro1kut, ra3vnalo, pe4rnica, spu1`va, ki1tica /strofa?, 
tje1dan, pla1hta, hla1~e, ri1na /oluk?. Употребу оволиког броја речи 
нетипичних за нову средину, И18 објашњава на следећи начин: O$vde 
ne2mam ko3mpleks, slo1bodno pri2~am bez o1bzira {ta1 }e ko2 da ka2`e. ja2 
ne2mam o1se}aj ko3mpleksa o4vde, al sa1d ta1mo /u hrvatskoj? i1mam ja2ko 
ve1liki. Значи, по њој, будући да ради у интелектуалној средини, језичка 
толеранција је на вишем нивоу него у Хрватској. Међутим, та толеранција 
је изостала у првим месецима њеног боравка у новој школској средини. 
Тако су је, због појединих речи (китица, натукница), исмејали другови и 
другарице из разреда: I#mali smo ne1ku pe1smicu da na3u~imo iz ru1skog 
i ja2 ka2`em: ni4sam sti1gla da na3u~im tre1}u ki1ticu, na1 {ta su se 
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o3ni po1~eli ja2ko smi3jati, el im je to2 bi4lo sme4{no. Pi4sali smo ne1ki 
ra2d, sa2stav, za3da}nice {to mi2 zo3ve5mo, i ja2 ka2`em ni4sam napi4sala 
na4tuknice, za3to {to ni4sam zna1la da tre1ba. A o3vaj mo2j Sa1{a /isto 
izbeglica? ka2`e: ne2mam ni3 ja5 na4tufnice. I ja2 sam mi1slila da su se 
o3ni smi1jali zbog na4tufnica, {to je o2n pogre4{io, a o3ni u stva4ri 
ni4su ~u1li na4tuknice. И о свему овом данас даје општу констатацију 
по којој су: u Ka2rlova~koj stva2rno bi4li o1{tri prema me3ni, al vi1{e 
dru4{tvo nego na4stavnici. na4stavnici su i3mali razume4vawa, ali 
dru4{tvo ba1{ ne1, o3se}a{ se i ona3ko kao gra1|anin dru1gog re2da, ta3ko 
da ti je sveje4dno. Због свега овога, И18 и њен муж труде се да са децом 
користе лексику примерену средини у којој живе: Me3ni je stra4{no i 
za mo3ju de1cu, jer ja2 i da1qe ka2`em hla1~e ili sa1d je kre4nuo u {ko2lu ... 
pe4rnica, spu1`va, a o4vde tre1ba perato4nica, su3n|er ili ra3vnalo i 
tro1kut, o4vde je tro3ugao i le3wi5r. Sa1d se mi2 tru2dimo da ne3 budu 
obe3le`eni, pa se tru2dimo da ka2`emo pantalo4ne, a ne1 hla1~e.

С обзиром на чињеницу да је њен идиом већ био формиран при до-
ласку у Нови Сад, као и да она и муж слободно време углавном про-
воде са онима који нису рођени Новосађани, до потпуне промене кода 
на свим нивоима вероватно неће ни доћи. Тако она прича: Ugla3vnom 
se dru2`imo sa i3zbeglicama i na fakulte4tu smo se dru4`ili sa 
qu4dima sa stra4ne koji ni4su novo3sa|ani. O#ni /novosa|ani? i3maju 
sta1v da smo mi2 wi1ma za3gadili gra2d. Bi4lo je slu1~ajeva da su mi to2 
re3kli: Ti2 zau3zima{ me1sto ne1kom na1{em ko1 bi tu2 mo1gao da ra2di. 
O1nda }u4ti5{.

Табела 2: Тенденције промена у говору избеглица  
из Нашица, Осијека и Борова

информатори                                                               И17 И14 И15   И12 И18  И13 И16
промене
ě >(и)је ± + + + - - -
ред. вок. ± + - - - - +
ае>е + - - - + - -
ае>ај - + + + - + +
-л>-л - - ± + - - -
ао>о + + ± ± - ± ±
ћђ>чџ - - + - - - -
шт>ћ - - - + ± - -
х->к- - - - + - - -
х>ø  ± ± - - - - ±
десон. + - - - - - -
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2.3.11. У говору најстарије информаторке И17 и представника средње 
генерације И14 углавном се срећу дијалекатске форме донесене из род-
ног краја, али и стандардне (или разговорне) особине прихваћене у новој 
језичкој средини. Наиме, И17 је по доласку дуго година продавала разну 
робу на пијаци, а И14 ради као конобар. Бављење фризерским занатом 
условило је чешћу употребу фонеме /х/ везане за овај круг лексема у го-
вору мајке и кћерке, И15 и И16.
2.3.12. У говору две информаторке средње генерације, И15 и И12 срећу 
се и особине хрватског стандарда, с тим што се оне код прве срећу уг-
лавном у контакту са избеглицама и у фамилијарном кругу, а друга их 
свесно форсира, јер су јој они духовна веза са оним што је некад чинило 
срећном. Нешто млађа генерација И18 свесна је разлика између српског 
и хрватског стандарда те их, будући да је високо образована, одмах ко-
ригује.
2.3.13. Две најмлађе информаторке, И13 и И16, немају исти говор, код 
друге је знатан број дијалекатских црта, будући да живи у селу и иде 
у школу у мањем граду од Новог Сада, у којем пак прва живи од 1991. 
године. На разлику су утицале и чињенице да прва иде у школу, а друга 
студира права, што подразумева и добро владање језиком. 

3. Закључак

3.1. На основу досадашње анализе желимо да истакнемо факторе који су 
довели до промена у језику различитих генерација колониста и избегли-
ца у сеоској и урбаној, новосадској средини.
3.2. Основне разлике између колониста и избеглица које би могле ути-
цати на степен очуваности донесеног дијалекта, односно прилагођавања 
новом тичу се времена доласка и дужине боравка у новој средини, раз-
лога доласка, дијалекатског типа, старосне доби и пола, школске спреме 
и посла у старој и новој средини. Један од разлога је и однос нове сре-
дине према њима. Нова средина, према њима, углавном не гледа бла-
гонаклоно на њих, јер се староседеоци понекад плаше за радна места, 
за национални однос, за своје навике, културу и сл. Избеглице су нам 
потврдиле да су се конфликтне ситуације са староседеоцима кретале од 
исмевања, нарочито оних који су овде настављали своје школовање, до 
вређања и понижавања, посебно код старијих. Ове чињенице су могле 
да утичу на мењање донесених идиома код средње генерације и посебно 
код најмлађе. Док је још жива најстарија генерација колониста, треба-
ло би испитати како их је на језичком плану прихватила нова средина. 
Видели смо да колониста И1 није много променио свој донесени говор, 
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будући да је дошао у сеоску средину у којој су његови земљаци чинили 
компактнију социјалну мрежу. Поред овога на очување дијалекта утицао 
је низак степен његовог образовања (један разред основне школе) и рад 
у сељачкој земљорадничкој задрузи, а и брачни друг са истим идиомом. 
Деца колониста (И2) рођена у новој средини скоро у потпуности мењају 
свој идиом, осим у понеком детаљу, као што је нпр. факултативна редук-
ција високих вокала.
3.3. Говор свих испитаника, осим И3, треће генерације колониста, од-
ликује се дублетним формама или варијацијама у употреби донесених 
и прихваћених особина. Донесене особине, углавном су дијалекатске 
(редукција вокала, -ае->е, о>у, а>о, десоноризација) или стандардне, као 
нпр. употреба -л (сол), шт>ћ (уопће, опћина), х->к- (кемија, кирург) у 
хрватском језику. У новој средини, конкретно у Новом Саду, усваја се 
стандард (чешћа употреба фонеме /х/, ређе сажимање неких финалних 
вокалских група -ео) или супстандард, разговорни језик (-ао>о, -ае->ај, 
губљење х). Индекс фреквенције појединих облика условљен је типом 
фонетске промене и социјалним и психолошким факторима. Чување је-
кавске замене јата и редукције вокала нису увек у корелацији нарочито 
у говору избеглица. Лакше се напушта ијекавица него несвесно редуко-
вање вокала. Међутим, деца и унуци колониста са напуштањем ијекави-
це напуштају и редукцију вокала тако обичну код родитеља. Ово може 
бити везано и за време проведено у новој средини у којој је редукција 
нетипична појава. 
3.4. Код најмлађе популације избеглица уочено је да сеоска средина или 
похађање школе у мањем градском центру утиче на отежавање продора 
стандардних форми, као нпр. у случају И16. Исто тако утичу и контакти 
у социјалној мрежи, дружење са избеглицама или живот са родитељима, 
опет уп. И16 и И11. Међутим, И13 је изменила свој говор иако живи са 
мајком која не напушта употребу хрватског стандарда.
3.5. На мењање кода утиче и професија којом се избеглица бави. Ако је 
то нека услужно занимање, као што је конобар (И14), фризерка (И15), 
па ако је још и власник салона, прилагођавање је неминовно, најпре на 
лексичком, а потом и осталим нивоима. И12 не мења свој говор будући, 
да је незапослена и да по доласку у Нови Сад није никада радила. Проме-
на кода очекује се и од професора српског језика, као што је И9.
3.6. За употребу контролисаног или фамилијарног говора релевантна је 
ситуација у којој се води разговор и однос према саговорнику. Ако је то 
разговор са непознатом особом или са познатом, али пред онима који 
очекују у одређеној ситуацији да користиш њихов идиом, тада ће инфор-
матор контролисати свој говор. Међутим, у породици и са познаницима 
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или пријатељима, избеглица ће употребљавати опуштену, некотролиса-
ну, фамилијарну варијанту говора, као нпр. И14 и И15.
3.7. Видели смо у случају И12 да је став говорника према употреби 
одређеног идиома пресудан. Ова се информаторка одупире језичким 
променама, будући да се није адаптирала у новој средини и како сама 
у шали каже да се снашла «ко риба на сухом». Своје незадовољство и 
револт могла је једино да изрази кроз употребу идиома који је подсећа 
на срећна времена када је имала, дом, породицу, посао и свој идентитет. 
Међутим, И14 и И15 купили су кућу у Бођанима, имају посао и трајно 
желе да живе у тој средини. Стога они желе да се уклопе у нову средину 
и да се интегришу са локалним становништвом у сваком погледу како би 
им живот био лагоднији. 
3.8. Сви социјални фактори делују комплементарно, али нам се чини да 
је лични став појединац пресудан за чување донесеног идиома или при-
хватања говора нове средине.

_____________
ИНФОРМАТОРИ

иницијал пол година 
рођења

место школска спрема/
занимање

И1 П. Ш. м 1925. Дрвар један разред 
основне школе

И2 Б. М. ж 1949. Бачки Јарак средња школа
И3 Т. Д. ж 1971. Нови Сад средња школа
И4 М. Д. ж 1936. Медено Поље основна школа
И5 Н. М. ж 1957. Бихаћ средња школа
И6 И. М. ж 1986. Бихаћ студенткиња
И7 Ж. С. м 1958. Оточац виша школа
И8 Д. С. ж 1960. Оточац средња школа
И9 М. Л. ж 1951. Плашко факултет
И10 З. В. М. ж 1951. Мостар
И11 А. М. ж Мостар студенткиња
И12 Ж. Ћ. ж 1960. Осијек средња школа
И13 К. Р. ж 1986. Осијек студенткиња
И14 Д. Ђ. м 1951. Нашице средња школа
И15 В. Ђ. ж 1953. Нашице средња школа
И16 Д. Ђ. ж 1988. Нашице ученица
И17 М. Ј. ж 1929. Босански 

Петровац
трговац

И18 Ј. М. ж 1973. Борово Село факултет
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Žarko Bošnjaković and Dragana Radovanović

phoneTic variaTion in The speech oF reFugees in novi sad

Summary

The authors analyze the phonetic characteristics (jat replacement, vowel reduction, vowel 
replacement о > u, а > о, -l, the merging of the final vocalic sequences -ao, -eo, -uo, the medial 
vocalic sequence -ae-, the pronunciation of the sounds /ć/ and /đ/, the distribution of the pho-
neme /h/, the relationship between št/ć, desonorization) in the speech of different generations 
of refugees and immigrants from Croatia and Bosnia and Herzegovina who settled in Novi Sad 
and some towns of Bačka (Bođani, Bački Jarak). The material was gathered through record-
ing of interlocutions of subjects with familiar and unfamiliar interviewers, as well as through 
observation and subsequent noting.

All subjects have dual forms in their speech, whose relationship varies depending on the 
time spent in the new environment, the subjects’ age, level and type of education, their jobs, but 
primarily on the attitude whether they want to adjust or retain nice memories of times they were 
once happy in their native lands. In the speech of older generation the dominant forms are the 
original, usually dialectal characteristics (long jat > je, vowel reduction, vowel replacement о > 
u, а > о, -ae- > -е-, desonorization), the intermediate generation speakers usually retain vowel 
reduction and iekavian pronunciation, as well as some features of colloquial standard language 
(-ао>-о/-ао,  phoneme /h/ > ø/h). Younger generations have mainly adjusted to the new envi-
ronment, except for those who have lived in Novi Sad for a short period of time, or have lived 
in a smaller community (Bođani). The oldest immigrants, having lived in a compact rural envi-
ronment with the citizens of the same origin, and mainly being agricultural, have retained their 
dialectal idiom quite conspicuously. Their children, who have been educated and work in Novi 
Sad, especially in a customer service (salespersons), have almost entirely adopted the standard, 
except for some sporadic reductions or some colloquial forms.



The speech oF novi sad voluMe 1: phoneTic characTerisTics

Summary 

1. Novi Sad: position, history, demography1

Novi Sad is situated in the central part of the province of Vojvodina, on the 
left bank of the Danube River, which divides southern Bačka from northern 
Srem. It is 80 kilometres away from Belgrade. The city area covers 129.4 
sq km (with the wider city area of 702.7 sq km). In 2005, according to the 
statistical data from that year, the population of Novi Sad was 228.68 inhabit-
ants, and the population density was estimated to 1.971 persons per sq km. 
Novi Sad has the status of a city, and it consists of two city municipalities: the 
City Municipality of Novi Sad, which comprises the city of Novi Sad and the 
suburbs on the Bačka side, and the City Municipality of Petrovaradin, which 
comprises the towns on the Srem side.

In the year 1929 Novi Sad became the center of the Danube Province, and 
after World War Two the capital of the Autonomous Province of Vojvodina.

The first reliable data on the origin of Novi Sad date from 1694, when 
the Racka varoš (Ratzen Stadt), an ancillary town of the Petrovaradin garrison 
– with 12 soldiers in the Petrovaradin Fortress and 20 bakers, butchers and 
other craftsmen (“most of them Serbs”) – was registered in the land books as 
a town. In the year 1748 its citizens (Serbs, Germans, Jews, Greeks, Hungar-
ians and Tsintsars) bought from the Empress Maria Theresa the charter of a 
free royal city, which was named Novi Sad (Neoplantae, Ney Satz, and then 
Neusatz, Uj-Videgh, and later Új vidék). This was preceded by the agreements 
that within the Magistrate of the future free city all ethnic groups would have 
an equal number of representatives and would enjoy the same rights of elect-
ing senators and officials, and would freely profess their religion and erect 
churches and schools. 2

1  The information on Novi Sade is taken from the official web site http://www.gradnovisad.
org.yu/ and http://sr.wikipedia.org/wiki.

2  Serbs lived in the territory of Novi Sad before the Great Immigration from 1690. The first 
Orthodox parish was probably founded in 1703, a Latin primary school in 1731, and a Serbian 
Orthodox grammar school in 1819. The first Roman Catholics in Petrovaradin were Germans, 
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As a free royal city in Austria-Hungary, Novi Sad was a center of Serbian 
culture in the 18th and 19th centuries. The seat of Matica Srpska was moved 
from Pest to Novi Sad in 1864. The Serbian National Theatre, the first Serbian 
theatre, was founded in 1861. The city was known as the Serbian Athens.

Today the city has a number of cultural institutions: the Children’s the-
atre, puppet theatre, Matica Srpska Library with approximately 3,000,000 
publications, as well as a number of museums and galleries. Since the year 
2000, it holds one of the greatest music festivals in Europe – EXIT.

Faculty of Philosophy was founded in 1954, and since that time the De-
partments of Serbian language and literature have educated teachers of Ser-
bian. Novi Sad University was founded in 1960. In addition to the state uni-
versity, there are several private universities and colleges. Novi Sad has 52 
state primary and high schools: 36 primary schools and 16 high schools (12 
professional and 4 grammar schools).

We shall present some of the statistical data on the demographic structure 
of Novi Sad:

3 4 5

year inhabitants year inhabitants
1777 7.930 1931 63.985
1827 20.231 1936 69.000
1850 10.0073 1948 69.431
1900 28.763 1961 102.469
1918 34.000 1991 179.6264

1921 39.1225 2002 191.405

According to the 2002 census, the ethnic structure of Novi Sad was

and then Croats and Hungarians. Registry has been kept since 1702. The Parish was founded in 
1718, and it is recorded in the documents that the first church was already crumbling in 1725. 
A small number of Evangelistic congregations of Augsburg Confession had their school in 
1802, and a church in 1819. The Reformed Church, with Hungarian congregation, had its mu-
nicipality in the first years of the 19th century, when the church and school were built. The first 
Synagogue was erected in 1717. The Ruthenians of the Greek Catholic confession had their first 
bishop in Novi Sad in 1780. The Armenian (Catholic) church was built in 1746.

3 In 1849 Novi Sad experienced heavy destruction in air raids. Out of 2812 buildings, only 
808 remained.

4 Out of these, 56.2% immigrants were from other parts of Vojvodina, 15.3% from Bosnia 
and Herzegovina and 11.7% from central Serbia.

5 Serbs 16,071, Hungarians 13,065, Germans 6,486, Jews 2,663, and smaller communities of 
Croats, Slovaks, Tsintsars and Russians.
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NATION Number  (%) NATION Number  (%)

Serbs 73,91%, Croats 1,84%

Hungarians 6,03%, Montenegrins 2,23%,

Yugoslav 3,69% other 12,31%.
According to the 2002 census the structure of Novi Sad population based on 
the place of birth was the following:
6

NATION Number  (%) NATION Number  (%) NATION

80,137 7,712 49,724 17,974 34,9496

According to the data from 2002, in Novi Sad City Municipality, which in-
cludes the city of Novi Sad and the surrounding towns, the educational struc-
ture of the population over 15 years of age was the following:

degree male female
without any education // illiterate 1,069 // 259 3,038 // 1620
1-3 primary school grades// illiterate 231// 28 931// 21
4-7 primary school grades 260 7,723
primary school 12,994 20,505
high school (three and four years) 51,951 52,608
college level 7,426 7,427
university level 15,146 14,610
unknown 871 870

2. The structure of the Collection The Phonetic Characteristics  
     of the Speech of Novi Sad

The first part of the Collection contains the papers devoted to the theoret-
ical and methodological bases of urban and social dialectology, its origins and 
relationship to sociolinguistics and traditional dialectology. Its second part 
presents the analysis of the data obtained in field and through experimental 
language research.

6 The number of immigrants from other countries was 491, and this information was not 
available for 418 persons.
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2.1. Urban dialectology: scope and methodology
2.1.1. In the first paper of the Collection, Theoretical foundations of urban 
dialectology (p. 13–30), Ranko Bugarski gives a brief overview of the origin 
of social dialectology. He points out that great contribution to the constitution 
of urban dialectology of the 1920’s and 1930’s was made by linguists in the 
Soviet Union, gathered around the Prague Linguistic Circle, who set the foun-
dations of the study of the social and functional stratification of the language. 
Yet, it was only several decades later that the American and British socio-
linguistics set the theoretical and methodological models of studying urban 
idioms elsewhere in the world, primarily owing to the work of William Labov 
and Lesley Milroy and James Milroy. The author stresses that traditional and 
urban dialectology are complementary, despite the differences between their 
subject matter and methodology involved.

After the presentation of the theoretical foundations and methodology of 
urban dialectology, accompanied by the definition of terms important for the 
study of urban speech (variety, idiom, dialect, vernacular, sociolects, standard 
language, standard literary language, urban substandard), the author gives a 
range of topics relevant for the study of urban speech in general, also appli-
cable in the case of Novi Sad speech.
2.1.2. In his paper titled Urban speech Ljubiša Rajić (p. 31–46) extends the 
facts on the development of urban dialectology with the data of research in 
Scandinavian countries. This paper is of particular importance for the Collec-
tion since it gives an exhaustive list and comments of variables relevant for 
subject sampling and interpretation of language varieties.
2.1.3. The paper The study of urban spoken dialects in Serbia by Žarko 
Bošnjaković (p. 47–76) gives a critical overview of earlier studies and the 
application of theoretical methods. The author also points out that the earlier 
studies included the cities whose dialects exhibited significant deviation from 
the standard language (Niš, Vlasotnice), as well as the fact that these studies 
were significantly lagging after the appeals made by some linguists from the 
region (Ranko Bugarski, Milka Ivić). The author concludes that the study of 
urban speech in Serbia, compared to the study in the world and the states in 
the region (e.g. Croatia) is still significantly lagging, both in theoretical and 
practical aspects.
2.1.4. The theoretical and methodological definition of urban speech, the defi-
nition of the subject matter of urban dialectology and the overview of its ori-
gins in the world and in the Serbian speaking regions, presented in the first 
three papers, as well as their relatively consistent application in the papers 
dealing with field investigation and experimental research, give the Collection 
a character of a reference book in urban dialectology. This is especially valu-
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able because of the methods of presenting the results (implicational scales, 
diagrams and graphs, spectrograms, quantitative measurements, as well as the 
systematized information of the subjects).
2.2. Novi Sad speech as the research topic of urban dialectology

From the standpoint of social dialectology, the description of the speech 
of Novi Sad is justified by the following facts: the longstanding status of the 
city, cultural, historic and political significance, historic and current multieth-
nic, multilingual and multiconfessional population structure and the current 
demographic structure. For the description of Novi Sad speech it is important 
that this dialect is in the basis of the Standard Serbian accent. 

The spoken language of Novi Sad differs from the already described spo-
ken forms of Split and Zagreb in its dialect type (New Shtokavian ekavic pro-
nunciation type / Chakavian / Kaikavian), and to a somewhat lesser extent in 
its historic multilingualism. It also differs from the speech of Niš in its dialect 
type (Šumadija-Vojvodinian vs. Prizren-Timok dialect), and from the speech 
of Belgrade in its institutionalized multilingualism, diachronically and syn-
chronically, as well as in its dialectal vicinity. From the dialectological stand-
point, the speech of Novi Sad, that is to say of its indigenous inhabitants and 
the majority of immigrants from the territory of Vojvodina, can be regarded as 
a typical southern Bačka speech of the Šumadija-Vojvodinian dialect.

From the standpoint of traditional dialectology, the investigation of the 
spoken forms of major cities is fully justified by the fact that the change of ur-
ban planning brings about major breaks in the relatively compact indigenous 
language communities and gives rise to new ones, in which the neutralization 
of typical characteristics of a dialectal idiom is likely to occur. 7

3. Field and experimental research

3.1. The choice of topics and sample
Earlier phonetic studies of the Šumadija-Vojvodinian dialect, especially 

of the spoken forms of southern Bačka, have directed our attention to accent 
– stress shift on the proclitic, postaccentual length, vowel quantity in relation 
to accent type, to the stress of morphological categories, and its relation to the 
final vocalic sequences, to the consonantal system – the status of the phoneme 
/h/ and the articulatory characteristics of affricates. The dialectal criterion led 
us to include ikavian forms of Novi Sad speech in the study as a typical char-
acteristic of Šumadija-Vojvodinian dialect. The problem of speech adjustment 

7  In Novi Sad this can be seen in the ethnic-linguistic and dialectal situation of Salajka, 
Podbara i Rotkvarija as the city districts with the oldest indigenous Serbian population and 
Telep, mainly populated by Hungarian indigenous citizens.
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is in this Collection touched upon only on the example of phonetic adjustment 
of immigrants from iekavian regions. The only problem left out form the re-
search at this stage is a wider investigation of dialect change/preservation in 
relation to the length of living in Novi Sad, reasons for moving, age, profes-
sion, gender, and the sphere of usage and communication situations.
3.1.1. The sampling of subjects was duided by the principles of traditional 
and social dialectology. A typical, or rather idealized, subject in traditional 
dialectology is an elderly (female) person, whose radius of activity is within 
the limited and uniform social networks. Relevant for social dialectology is 
the totality of social networks, their character, duration and milieu in which 
they occur. In this sense the subjects chosen for the study of the phonetic 
characteristics of Novi Sad speech are of various age, gender, educational and 
professional backgrounds.

The sphere of usage and communication situations as relevant criteria 
for setting up a corpus, and the choice of representative subjects led us to 
use recorded materials from the public media (30 hours), spontaneous talks 
and interviews (100 hours) and experimental corpus (5 hours). A satisfacto-
ry average of speakers was obtained by intersecting the data on the subjects 
of different age, gender and professions. Out of the total number of subjects 
(180) the authors made use of the spoken materials of 115. 8 The examples of 
transcripts of conversation with some, usually the oldest, subjects were used 
for the analysis of most phonetic characteristics. The recordings of the spoken 
language in the media were taken despite the fact we did not have the informa-
tion on the subjects’ place of birth, length of living in Novi Sad or educational 
background, as it represents the language that Novi Sad media accept and 
broadcast to the audience living in Novi Sad.

On the basis of the age structure of the population it could be concluded 
that the dialectal forms would be present in Novi Sad vernacular in a consid-
erable proportion. According to the statistical data from the year 2005, out of 
228,681 inhabitants of Novi Sad, 188,238 were over 18 years of age. Still, the 
facts about the age structure have to be intersected with the data on the educa-
tional level, number of literate persons, profession, gender, etc. On the basis 
of the statistical data (according to the 2002 census), it is evident that very 
few people are involved in agriculture – only 1193, and these are very likely 
to have authentic dialects. It can also be predicted, with high certainty, that out 
of the 1,935 illiterate persons, the majority belong to the Roma population, es-
pecially refugees from Kosovo. This cannot significantly affect the authentic 
spoken Serbian language, or the overall impression of Novi Sad speech.

8  The information on the subjects whose spoken language was analysed and presented are 
given in each paper.
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The speech of a high number of those employed in the service sector (re-
tail shops and restaurants: 16,290) is most probably prone to the adjustment to 
the urban variety, in particular that spoken by the segment of population aged 
31-50 (30.02%), especially those with high school education (three and four 
grades): 104,559 (male 51,951 and female 52,608).

The relevance of the fact that almost 6,000 people are employed in the 
education sector will only be fully comprehended once their dialectal origin is 
established, as well as that of their students.

The sampling of the subjects was determined by the anticipated level of vari-
ation, and this was the main reason to exclude certain groups: the youngest speak-
ers, whose norm, both lexical and phonetic, is not stable; temporary residents and 
those at the margins of the society, who do not participate in public life.

3.2. Phonetic characteristics of Novi Sad speech
3.2.1. The old and new stress shift on the proclitic (Bošnjaković, p. 79–109) 
in the speech of various generations of Novi Sad inhabitants is determined 
by word class, its structure, prosodic characteristics, meaning and syntactic 
function, and the proclitic type. An innovative tendency was observed in the 
preservation of word accent autonomy in the speech of younger generation.
3.2.2. The spectral analysis (Bjelaković and Marković, p. 110–128) revealed 
that the posttonic vowels occupy a somewhat more centralized position in the 
vowel space compared to their stressed counterparts. The reduction of post-
accentual length is completely lost after falling stresses and unaccented long 
and short syllables. After rising accents the reduction of postaccentual length 
is optional, and is less frequent after short than long rising accent. After short 
rising accent length is most regularly retained in the medial and final closed 
syllables, with the tendency of its reduction in the latter position.
3.2.3. The experimental phonetic study by Marković and Bjelaković (p. 141–
147) shows the tendencies of quantity of stressed vowels in the pronunciation 
of ten subjects from Novi Sad. It was found that more open vowels have an 
inherent characteristic of longer duration (the longest duration was found in 
/a/). The authors also concluded that that the quality of some vowels has be-
come significantly different in short and long syllables, so that the durational 
distinction has become redundant (shown by the tendency of the vowels /e/ 
and /o/ in long and short syllables, where the durational distinction is signifi-
cantly reduced). Short rising accent in the speech of all subjects is shorter than 
the short falling accent, which has not been attested in earlier studies.

In the corpus of Novi Sad media speech (Dragin p. 129–140) it was 
found that the reduction of postaccentual length is completely lost after fall-
ing accent in final syllables. The reduction is completed after falling accent 
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and unstressed long and short vowels in open syllables, after long falling ac-
cent and unstressed long and short vowels in closed and medial syllables. The 
postaccentual length is preserved mostly in closed and medial syllables after 
short rising accent. 
3.2.4. The experimental phonetic study (Marković and Bjelaković, p. 141–
147) was carried out to investigate the quantity of long posttonic vowels in 
the speech of ten speakers from Novi Sad. It was found that open vowels are 
longer than closed ones. The ratio between long stressed and long unstressed 
vowels ranges from 1.55 to 1.8 in male and female subjects’ pronunciation, 
while the duration of short accented and long unaccented vowels is compa-
rable. All unstressed vowels except /u/ are somewhat shorter than the stressed 
short ones.
3.2.5. The experimental phonetic analysis of short rising accents in the speech 
of Novi Sad (Sredojević, p. 159–191) indicates that the intervals of falling 
and rising contours within vowels and between vowels depend on the inherent 
properties of sounds with the tonal component, as well as on the number of 
syllables of the phonological word and its position in an utterance.
3.2.6. The reduction of final vocalic sequences -ao, -eo, -uo (Bošnjaković and 
Urošević, p. 246–267) was analyzed in relation to the speech act situation, 
psychological, social and linguistic factors, in the speech of different genera-
tions of Novi Sad speakers. It was shown that in TV and radio programmes 
neither announcers nor their guests contract these sequences, since the con-
tracted forms would be stigmatized and unacceptable in this communication 
type. On the basis of the material recorded, it was found that the oldest speak-
ers (over 70) and less educated subjects contracted all final vocalic sequences 
rather consistently, which is comparable to the accents of Srem, Banat and 
Bačka. In the speech of the youngest subjects, consistent merging was found 
in the sequence -ao>-o, while -eo>-o was changed in less than half of all ex-
amples recorded, as a rule, in the verbs with short falling accents, but that it is 
felt as substandard.
3.2.7. The pronunciation of the phoneme /h/ (Bošnjaković, p. 268–286) was 
analyzed on the examples of private talks and television programmes. In both 
situations the oldest subjects are not consistent in the realization of the phoneme 
/h/, regardless of its position. They mainly retain it in older and new words of 
foreign origin. Television announcers and younger educated subjects are more 
careful in using this phoneme consistently; and they use it almost universally in 
the suffixes, since this type of error in morphology is commonly stigmatized.
3.2.8. The analysis of the speech of 13 speakers from Novi Sad (Gudurić, p. 
287–296) revealed that the articulation of 12 of these was within the range 
of values of representative speakers of Standard Serbian. Deviation was only 
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noticed in the speech of one subject.
3.2.9. The stress of morphological categories (Stokin, p. 192–214) in the 
speech of Novi Sad is mainly in line with the speech of the dialects in the vi-
cinity (Kać, Kovilj, Gospođinci), as well as the norm prescribed by Daničić. A 
tendency of accent stabilization through the paradigm was also noticed.
3.2.10. The study of the stress of nouns in the language of announcers of 
Novi Sad TV channels (Sredojević, p. 215–234) shows that there is a great 
deviation between the standard norm and its realization. The author observed 
certain phenomena in the corpus which had earlier been pointed out in the 
literature: the reduction of unstressed long vowels, typical of certain gram-
matical categories, partial reduction of accented length, lack of certain ac-
centual alternations, unacceptable realization of falling accents in non-initial 
syllables and the occurrence of double stress forms in some nouns. A detailed 
analysis revealed that the complex system of accentual groups in the language 
of TV announcers is significantly simplified: there are no more prosodically 
heavy groups, since all nouns have been adjoined to other, prosodically lighter 
groups (with some noun types, this is an on-going process). This type of pro-
nunciation is typical of informal speech of Novi Sad citizens, which also cor-
responds to a general situation of ekavian new Shtokavian accents.
3.2.11. The prosodic characteristics of adjectival aspect (Ajdžanović and 
Alanović, p. 235–245) were studied through the polling of 30 students of the 
Faculty of Philosophy, and the data were compared with those of the speech of 
older Novi Sad speakers. The analysis showed that every fourth adjective out 
of 33 was used in an incorrect aspectual form, which totals in 255 errors in 990 
adjectives used. In the material recorded a two way substitution was observed: 
in some sentences adjectives of indefinite aspect are incorrectly substituted by 
those of definite aspect and vice versa. The study showed that the prosodic 
features in the speech of younger generation Novi Sad speakers are increas-
ingly suppressed as relevant features in the process of functional distribution 
of adjectival aspect, but in the speech of older generation of speakers as well.
3.2.12. The current demographic structure of Novi Sad population sets the task 
of investigating the speech of immigrants from territories outside Vojvodina, 
particularly southern Bačka and northern Srem. A pilot study presented in this 
Collection (Bošnjaković and Radovanović, p. 310–338) investigates the pho-
netic characteristics (jat replacement, vowel reduction, vowel substitutions o 
> u, a > o, -l, the merging of the final vocalic sequences –ao, -eo, -uo, medial 
vocalic sequence -ae-, the pronunciation of the sounds [ć] and [đ], the distribu-
tion of the phoneme /h/, relation št/ć, desonorization) in the speech of different 
generations of refugees and immigrants who moved from Croatia and Bosnia 
and Herzegovina to Novi Sad and small Bačka towns in its vicinity. It was found 
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that all refugees had dual forms in their speech, whose relation varies depend-
ing on the length of living in the new environment, age, educational level and 
type, profession, but primarily on their attitude whether they want to adjust in 
the new environment. In the speech of the oldest generations the imported, usu-
ally dialectal characteristics prevail (long jat > je, vowel reduction, o > u, a > o, 
-ae- > -e-, desonorization), the intermediate generation speakers usually retain 
vowel reduction and iekavian pronunciation, as well as some features of the 
colloquial standard (-ao>-o/-ao,  phoneme /h/ > ø/h). The youngest generations 
have mainly adjusted to the new environment, except those who have lived in 
Novi Sad for a short period of time or are living in a small town. The oldest 
immigrants, having lived in a compact rural environment, and mainly being 
involved in agriculture, strongly adhere to their dialectal idiom. Their children, 
who have been educated in Novi Sad and are working there, especially in the 
service sector, have almost entirely adopted the standard, except for sporadic 
reductions and some pronunciation forms.

4. Conclusion

The research conducted showed that the vernacular of Novi Sad is made 
up both of dialectal forms – southern Bačka and northern Srem spoken forms, 
which belong to the Šumadija-Vojvodinian dialect, the basis of Standard 
Serbian, and of the colloquial norm of the standard language. In terms of its 
acoustic and articulatory characteristics of sounds and some of its prosodic 
characteristics, the speech of Novi Sad approximates the dialectal elements it 
contains, especially the southeastern Bačka vernaculars. Yet, the preservation 
of postaccentual length following only short rising accent in the final and me-
dial closed syllables, accentual autonomy preservation and the lack of stress 
shift on the proclitic make it considerably different both from its dialectal 
elements and the standard language norm. The standard in usage reflects the 
intersection of the two varieties, innovations compared to the dialectal norm 
and the tendencies of the re-structuring of the standard language.

Since there has been a considerable population inflow from other dialec-
tal regions in the past decades, especially towards the end of the 20th century, 
the description of the phonetic characteristics of Novi Sad speech seems to 
have been made at the last moment. From the standpoint of urban dialectol-
ogy, there still remain a number of questions that have not been fully answered 
in this Collection.

Žarko Bošnjaković and Vera Vasić, 
translated by Maja Marković
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