ШИ РО ХАТОРИ

O ПРОЗОДЕМА МА У СРПСКОХРВАТСКОМ
ЈЕЗИ КУ1

Већ сам више пута до сада излагао своју претпоставку да сваки језик
на свету има ʻпрозодијске чиниоце’ (прозодеме). Тако сам и на Међународном
конгресу лингвиста одржаном 1977. године на Универзитету у Бечу прочитао рад под насловом Прозодема,2 истакавши у њему њене кључне ставке.
У закључку сам рекао следеће:
„Према мојој тези, можемо претпоставити да у јапанском језику не постоји
дијалекат без прозодема, као што ни на свету нема језика који их нема. У складу са тиме, сматрам да би скандинавски језици и језици Јужних Словена који
имају висински акценат, као и такозвани ʻтонски језици’, требало да буду испитани и са овог новог становишта (стр. 776).“

Поменуте језике, међутим, не само да скоро и нисам у прилици да посматрам и истражујем већ ми је и прикупљање поузадане литературе о њима
на граници могућег. Ипак, на моју молбу у седмом броју овог часописа објављен је од ли чан рад који је при ложи ла Јадранка Гвоздановић: Tone and
Accent in Standard Serbo-Croatian, Verlag der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften, Wien, 1980, 164 стр.
Овај рад се састоји од увода и следећа четири поглавља:

1
Рад je први пут објављен под насловом Serubokuroachiago no akusentoso ni
tsuite, у: Gengo no kagaku, No.8(1981): 157–164.
2
„The Prosodeme“, Proceedings of the Twelfth International Congress of Linguists,
Vien na, August 28–September 2, 1977, Innsbruck, 1978, 774−776.
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Prosodic features: same basic considerations
The prosodic system od Standard Serbo-Croatian
Cor relates of accentedness in Standard Serbo-Croatian : a phonetic test
A synopsis of Standard Serbo-Croatian phonology

На полеђини је прикљу чена двострана мапа која пока зује распрострањеност српскохрватских дијалеката. Ауторка је из Загреба, који се налази на
подручју где се говори кајкавско-екавским дија лектом. (Према подацима на
задњој корици, рођена је првог јула 1947. године, у истом граду завршила је
гиманзију и после прве завршене године студија на Катедри за славистику
Свеучилишта у Загребу прешла на Универзитет у Амстердаму. Тренутно је
на Универзитету у Хајделбергу)
У раду се наводи да се стандардном српскохрватском, према Даничићу
и другима, обично приписују следећа четири тонски дистинктивна акцента
([„distinctive tonal accents“] стр. 10).3

УЗЛАЗНИ
СИЛАЗНИ

ДУГИ

КРАТКИ

Ä

3

̑
1

Ј. Гвоздановић, како наводи у напомени бр. 7 на средини 29. странице
(стр. 130), поред ова четири акцента користи и ознаке:
ˇ
ˉ

за кратак неакцентован слог и
за дуг постакцентован слог.

На страници 18, на почетку дру гог поглавља, сама ау торка бележи
следеће:
„Standard Serbo-Croatian has distinctive long and short rising accents (i. e. (Ä ) and
( 3)) and long and short falling accents (i. e. ( ̑ ) and ( )1 ), and distinctive vowel duration (i. e. long (‾) and short (ˇ) in postaccentual syllable nuclei.“4

Овај рад није могуће овом приликом детаљно критички представити
због његове богате и минуциозне садржине која би од мене захтевала да кажем
3
Ове ознаке су веома тешке за памћење, па сам их ја запамтио на следећи начин.
Основни знаци су (Ä 3) узла зни, а додатни знаци су ( ̑ )1 сила зни. Затим, знаци
који садрже (Ä ) jeсу ду ги (Ä ̑ ), а знаци који садрже ( 3) jeсу кратки ( 3 )1 .
4
„Стандардни српскохрватски разликује дуг и кратак узла зни акценат, тј. (Ä )
и ( 3), и дуг и кратак сила зни акценат, тј. ( )2 и ( )1 , као и јасну дистинкцију у дужини вока ла, тј. дуг (‾) и кратак (ˇ), након акцентованог слога“ (прим. прев.).
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заиста много тога. Ипак, моја научна савест се не противи томе да напишем
како верујем да је ово сигурно једно од базичних дела за проучавање српскохрватског акцента.
Иако је то можда у супротности са намерама ауторке, овај рад ми је
веома користио јер се уз његову помоћ прилично јасно схвата да се моја ʻтеорија о прозодемама’ уклапа и у српскохрватски језик.
У наставку горе изнесеног ауторка бележи:
„The basic unit of prosody in Standard Serbo-Croatian is the prosodic word. It
consists of a morphological word with enclitics following it, if any, in all cases, and
proclitics preceding it unless there is contrastive usage.“5

Другим речима, ако је овај навод тачан, мојим прозодемама су надређене
ауторкине прозодијске речи („prosodic word“), где, прецизније речено, оне прве
чине један део фонолошког облика („phonological shape“) прозодијске речи.
У дру гом поглављу износи се за мене драгоцен историјски преглед
проучавања српскохрватског акцента. Представљене су теорије редом, почев
од аутора Л. Мазинга (1876) од пре око сто година, и то: Љ. Ковачевићa (1879),
O. Брохa (1911), С. Ившићa (1911), A. Белићa (1908), Г. Л. Трагерa (1940),
К. T. Хоџa (1958), Ч. E. Бидвелa (1963), Ђ. Костићa (1949/50).
Затим се закључује да ови досадашњи покушаји да се српскохрватски акценат анализира на основу експираторног нагласка нису били успешни (стр. 23).
Уз то, јасно је пока зано да су недовољне чак и теорије два великана, Н.
С. Трубецког (1939, 1958) и Р. Јакобсона (1931, 1949, 1963, 1965), као и теорија
П. Ивића (1965), заснована на експерименталним резултатима истраживања
Лехисте-Ивић (1963). Верујем да све ово лепо илуструје колико су бременита
проблемима експериментална истраживања тона или нагласка. Затим, критикујући дела Е. В. Брауна и Џ. Д. Меколија (1965), П. Гарда (1966) и M. Хола
(1977), дола зи до следећег закључка:
„In my opinion, it would suffice to mark the prosodic word boundaries and the
distinctively [± rising] syllable in a prosodic word (i.e. a word comprising adjoining
proclitics and enclitics). Within a prosodic word, the [+ rising] syllable, if any, has
the accent. If there is no [+ rising] syllable, then the first, [– rising], syllable is
accented (str. 28).“6
5
„Основна јединица прозодије стандардног српскохрватског језика јесте прозодијска реч. Она се увек састоји од морфолошке речи са пратећим енклитикама,
уколико их има, и од проклитика које јој претходе, сем у случају контрастивне употребе“ (прим. прев.).
6
„По мом мишљењу, довољно би било означити границе прозодијске речи и
дистинктивне [± узлазне] слогове у њој (тј. речи која укљу чује пратеће проклитике
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Иако је ово истраживање прилично одмакло, као што ћу нада ље изложити, сматрам да је ипак могуће једно још боље фонолошко тумачење.
У 2.5. је детаљно представљено експериментално истраживање П. Ивића
и И. Лехисте, што је такође драгоцено.
У 2.6. је реч о подели стандардног српскохрватског језика на два дела:
југозападни-западни део и североисточни део. На основу познавања просторне
дистрибуције акцента у јапанском језику бринуо сам да није и у српскохрватском језику ситуација замршена на сличан начин, али је сада јасно да међу
овим дија лектима, по свему судећи, не постоји толика разлика у фонемама.
У 2.7. је представљен експрериментални резултат Е. Т. Парсела (1973),
у 2.8. истраживање перцепције од П. Редера (1968), а у 2.9. се још детаљније
обрађује перцепција тона.
У трећем поглављу (стр. 57–97), као што му наслов каже, до крајњих
граница исцрпно се испитује шта објективно одговара неакцентованости
(„accentedness“) у српскохрватском језику (то је концепт близак нашем термину прозодема), што је, коначно, још више учврстило моје давно уверење
да ова врста експеримената собом носи читав низ тешко решивих проблема.7
И у случају јапанског акцента, истраживања су до данашњих резултата
напредова ла јер су полазила од субјективног и објективног посматрања прозодема у издвојеним изговореним примерима, чиме је поста ло јасно колики
допринос у разрешењу праве природе прозодема дају испитивања фонемских
трансформација у оквиру реченице, али ако би се започели машински експерименти на примерима који се појављују само у (дугим) реченицама, сусрели бисмо се са бројним проблемима, због којих би се пуно и труда и новца
потрошило.
Посебно се истиче да је у слу чају када је истраживач странац неопходан пажљив однос према језичкој свести изворних говорника. У слу чају да
постоји системска опозиција међу прозодемама, потребно је проверити језичку свест изворних говорника о међусобно јасној разлици за сваку евентуалну
прозодему. Највероватније је да је посматрање фонема страног језика које
је изводио Е. Д. Поливанов тако изузетно прецизно управо због тога што је он
био јако пажљив у вези са овим. Ја сам у часопису Gekkan Gengo (месечник
Језик, изд. Таишукан шотен), књ. 7, бр. 2 (фебруар 1978. год.) на страни 82, написао следеће:
и енклитике). У оквиру прозодијске речи слог обележен са [+ узлазни], уколико постоји, носи акценат. Уколико такав [+ узлазни] слог не постоји, онда је акцентован
први [– узлазни] слог“ (прим. прев.).
7
В. мој текст „Испитивање гласова у језику уз помоћ слуха и експеримент уз
помоћ машина“, Медицинска фонетика, књ. 16. бр. 1, фебруар 1975, стр. 160 и др.
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„Другим речима, разлику у облику четири акцента у речима са два слога (две
море) у дија лекту Кјота пре Поливанова уочили су сопственим посматрањем
и Јапанци који су му били испитаници.“

Стога високо ценим и истраживање Ј. Гвоздановић, која је изворни говорник српскохрватског језика.
Четврто поглавље (стр. 98–138), под насловом Кратак преглед фонологије стандардног српскохрватског језика, заправо је прилично детаљно
написано, што ми је било изузетно корисно. Сматрам да су вредни пажње
акценатски симболи Ä 3 ̑ 1 које користе Даничић, Гвозденовић и други. На
страни 100, Гвоздановић уз помоћ ових симбола на следећи начин представља интонацију:
2

1

pȁra = pa˅ra
3

1

2

1

3

1

2

1

pàra = pa^ra, pa^ra
pаra = pā˅ra

2

1

3

1

páru = pā^r u, pā^r u
2

1

2

2

1

1

2

2

1

1

paràbola = pa-ra^bo –la, pa–r a^bo –la
2

2

1

pȁ rame = pa^r a˅me
2

(две прозодијске речи)

1

1

pa rànije = pa–ra^ni–ie, pa–r a^ni–ie
1

2

1

2

3

1

2

2

pa rаdī = pa^r ā˅dī

(две прозодијске речи)
2

2

1

pa rádi = pa–r ā^di, pa–r ā^di
3

1

2

2

2

1

pa ramèna = pa^r a–me^na, pa^r a–me^na

(две прозодијске речи)

1 = сила зни („falling“)
2 = ни сила зни ни узла зни
(„non-falling non-rising“)
3 = узла зни („raising“)

^ = висок („high“)
= низак („low“)
˅
– = неодређен („indifferent“)
‾ = дуг („long“)

Као што смо раније цитира ли са стране 28, и овде Ј. Гвоздановић заузима став по коме је слог основна јединица. Ако бисмо за јединицу узели мору
(дуг слог чине две море), а акценатско језгро одредили са високо /^/ или ниско
/˅ /, сматрам да би се добио доследан а поједностављен систем. Извесно је да
се две прозодијске речи могу схватити као проклитичка реч са прозодијском
речју на првом слогу, али се, барем у њеном горенаведеном попису, не виде
разлике између једне прозодијске речи и две прозодијске речи. Према мојој
тези, синонимске речи припадају додатном акценатском језгру, па, ако бисмо
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све примере уједначено представили као једну прозодијску реч, дошли бисмо
до следећег. У косим заградама / / дата је моја фонемска транскрипција.
pȁra =
pàra =
pаra =
páru =
paràbola =
pa rȁme =
pa rànije =
pa rаdī =
pa rádi =
pa ramèna =

/pа̌ra/
/pâra/
/paа̌ra/
/paâru/
/parâbola/
/parа̌me/
/parânije/
/paraа̌dii/
/paraâdi/
/paramêna/

Међутим, уколико постоји правило које каже да ʻвисоко акценатско језгро
(^) не дола зи после трећег слога, а ниско (˅) после другог слога’ – на основу
горенаведених примера да ло би се помислити да је тако – у том слу чају би
се горенаведени примери могли представити као у табели А, а затим, ако
означимо високо језгро (^), а оставимо без ознаке оно ниско (˅), добијамо табелу Б. У табели Б, уместо знака /^/, може се користити знак / ́ /.

pȁra =
pàra =
pаra =
páru =
paràbola =
pa rȁme =
pa rànije =
pa rаdī =
pa rádi =
pa ramèna =

ТАБЕЛА А

ТАБЕЛА Б

/pа̌ra/
/pâra/
/paа̌ra/
/paâru/
/parâbola/
/pa-rа̌me/
/parânije/
/pa-raа̌dii/
/paraâdi/
/pa-ramêna/

/para/
/pára/
/paara/
/paárau/
/parábola/
/pa-rame/
/paránije/
/pa-raadii/
/paraádi/
/pa-raména/

На основу наведених података, закључујемо да је прозодема у датом језику повезана са морама и слоговима. Затим, добија се да постоје немаркиране
и маркиране прозодеме, од којих су ове друге на првом или другом слогу.
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