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ШИ РО ХА ТО РИ 

O ПРО ЗО ДЕ МА МА У СРП СКО ХР ВАТ СКОМ 
ЈЕ ЗИ КУ1

Већ сам ви ше пу та до са да из ла гао сво ју прет по став ку да сва ки је зик 
на све ту има ̒ про зо диј ске чи ни о це’ (про зо де ме). Та ко сам и на Ме ђу на род ном 
кон гре су лин гви ста одр жа ном 1977. го ди не на Уни вер зи те ту у Бе чу про чи-
тао рад под на сло вом Про зо де ма,2 ис та кав ши у ње му ње не кључ не став ке. 
У за кључ ку сам ре као сле де ће:

„Пре ма мо јој те зи, мо же мо прет по ста ви ти да у ја пан ском је зи ку не по сто ји 
ди ја ле кат без про зо де ма, као што ни на све ту не ма је зи ка ко ји их не ма. У скла-
ду са ти ме, сма трам да би скан ди нав ски је зи ци и је зи ци Ју жних Сло ве на ко ји 
има ју ви син ски ак це нат, као и та ко зва ни ̒ тон ски је зи ци’, тре ба ло да бу ду ис пи-
та ни и са овог но вог ста но ви шта (стр. 776).“

По ме ну те је зи ке, ме ђу тим, не са мо да ско ро и ни сам у при ли ци да по-
сма трам и ис тра жу јем већ ми је и при ку пља ње по у за да не ли те ра ту ре о њи ма 
на гра ни ци мо гу ћег. Ипак, на мо ју мол бу у сед мом бро ју овог ча со пи са об ја-
вљен је од ли чан рад ко ји је при ло жи ла Ја дран ка Гво зда но вић: To ne and 
Ac cent in Stan dard Ser bo-Cro a tian, Ver lag der Österreichischen Aka de mie der 
Wis sen schaf ten, Wi en, 1980, 164 стр.

Овај рад се са сто ји од уво да и сле де ћа че ти ри по гла вља:

1 Рад je пр ви пут об ја вљен под на сло вом Se ru bo ku ro ac hi a go no aku sen to so ni 
tsu i te, у: Gen go no ka ga ku, No.8(1981): 157–164.

2 „The Pro so de me“, Pro ce e dings of the Twelfth In ter na ti o nal Con gress of Lin gu ists, 
Vi en na, Au gust 28–Sep tem ber 2, 1977, Innsbruck, 1978, 774−776.
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1. Pro so dic fe a tu res: sa me ba sic con si de ra ti ons
2. The pro so dic system od Stan dard Ser bo-Cro a tian
3. Co r re la tes of ac cen ted ness in Stan dard Ser bo-Cro a tian : a pho ne tic test
4. A synop sis of Stan dard Ser bo-Cro a tian pho no logy

На по ле ђи ни је при кљу че на дво стра на ма па ко ја по ка зу је рас про стра-
ње ност срп ско хр ват ских ди ја ле ка та. Ау тор ка је из За гре ба, ко ји се на ла зи на 
под руч ју где се го во ри кај кав ско-екав ским ди ја лек том. (Пре ма по да ци ма на 
зад њој ко ри ци, ро ђе на је пр вог ју ла 1947. го ди не, у истом гра ду за вр ши ла је 
ги ман зи ју и по сле пр ве за вр ше не го ди не сту ди ја на Ка те дри за сла ви сти ку 
Све у чи ли шта у За гре бу пре шла на Уни вер зи тет у Ам стер да му. Тре нут но је 
на Уни вер зи те ту у Хај дел бер гу)

У ра ду се на во ди да се стан дард ном срп ско хр ват ском, пре ма Да ни чи ћу 
и дру ги ма, обич но при пи су ју сле де ћа че ти ри тон ски ди стинк тив на ак цен та 
([„dis tin cti ve to nal ac cents“] стр. 10).3

 ДУ ГИ КРАТ КИ
УЗ ЛА ЗНИ Ä  3 
СИ ЛА ЗНИ ̑  1

Ј. Гво зда но вић, ка ко на во ди у на по ме ни бр. 7 на сре ди ни 29. стра ни це 
(стр. 130), по ред ова че ти ри ак цен та ко ри сти и озна ке:

ˇ за кра так не ак цен то ван слог и
ˉ за дуг по стак цен то ван слог.

На стра ни ци 18, на по чет ку дру гог по гла вља, са ма ау тор ка бе ле жи 
сле де ће:

„Stan dard Ser bo-Cro a tian has dis tin cti ve long and short ri sing ac cents (i. e. (Ä ) and 
(  3)) and long and short fal ling ac cents (i. e. ( ̑ ) and (  1)), and dis tin cti ve vo wel du-
ra tion (i. e. long (‾) and short (ˇ) in po stac cen tual sylla ble nuc lei.“4

Овај рад ни је мо гу ће овом при ли ком де таљ но кри тич ки пред ста ви ти 
због ње го ве бо га те и ми ну ци о зне са др жи не ко ја би од ме не зах те ва ла да ка жем 

3 Ове озна ке су ве о ма те шке за пам ће ње, па сам их ја за пам тио на сле де ћи на чин.
Основ ни зна ци су (Ä  3) уз ла зни, а до дат ни зна ци су ( ̑   1) си ла зни. За тим, зна ци 

ко ји са др же (Ä ) jeсу ду ги (Ä  ̑ ), а зна ци ко ји са др же (  3) jeсу крат ки (  3  1).
4 „Стан дард ни срп ско хр ват ски раз ли ку је дуг и кра так уз ла зни ак це нат, тј. (Ä ) 

и (   3), и дуг и кра так си ла зни ак це нат, тј. (  2) и (  1), као и ја сну ди стинк ци ју у ду жи-
ни во ка ла, тј. дуг (‾) и кра так (ˇ), на кон ак цен то ва ног сло га“ (прим. прев.).
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за и ста мно го то га. Ипак, мо ја на уч на са вест се не про ти ви то ме да на пи шем 
ка ко ве ру јем да је ово си гур но јед но од ба зич них де ла за про у ча ва ње срп ско-
хр ват ског ак цен та.

Иа ко је то мо жда у су прот но сти са на ме ра ма ау тор ке, овај рад ми је 
ве о ма ко ри стио јер се уз ње го ву по моћ при лич но ја сно схва та да се мо ја ʻтео-
ри ја о про зо де ма ма’ укла па и у срп ско хр ват ски је зик.

У на став ку го ре из не се ног ау тор ка бе ле жи:

„The ba sic unit of pro sody in Stan dard Ser bo-Cro a tian is the pro so dic word. It 
con sists of a morp ho lo gi cal word with en cli tics fol lo wing it, if any, in all ca ses, and 
proc li tics pre ce ding it un less the re is con tra sti ve usa ge.“5

Дру гим ре чи ма, ако је овај на вод та чан, мо јим про зо де ма ма су над ре ђе не 
ау тор ки не про зо диј ске ре чи („pro so dic word“), где, прецизније ре че но, оне пр ве 
чи не је дан део фо но ло шког об ли ка („pho no lo gi cal sha pe“) про зо диј ске ре чи.

У дру гом по гла вљу из но си се за ме не дра го цен исто риј ски пре глед 
про у ча ва ња срп ско хр ват ског ак цен та. Пред ста вље не су те о ри је ре дом, по чев 
од ау то ра Л. Ма зин га (1876) од пре око сто го ди на, 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).

За тим се за кљу чу је да ови до са да шњи по ку ша ји да се срп ско хр ват ски ак-
це нат ана ли зи ра на осно ву екс пи ра тор ног на гла ска ни су би ли успе шни (стр. 23).

Уз то, ја сно је по ка за но да су не до вољ не чак и те о ри је два ве ли ка на, Н. 
С. Тру бец ког (1939, 1958) и Р. Ја коб со на (1931, 1949, 1963, 1965), као и те о ри ја 
П. Иви ћа (1965), за сно ва на на екс пе ри мен тал ним ре зул та ти ма ис тра жи ва ња 
Ле хи сте-Ивић (1963). Ве ру јем да све ово ле по илу стру је ко ли ко су бре ме ни та 
про бле ми ма екс пе ри мен тал на ис тра жи ва ња то на или на гла ска. За тим, кри-
ти ку ју ћи де ла Е. В. Бра у на и Џ. Д. Ме коли ја (1965), П. Гар да (1966) и M. Хо ла 
(1977), до ла зи до сле де ћег за кључ ка:

„In my opi nion, it wo uld suf fi ce to mark the pro so dic word bo un da ri es and the 
dis tin cti vely [± ri sing] sylla ble in a pro so dic word (i.e. a word com pri sing adjo i ning 
proc li tics and en cli tics). Wit hin a pro so dic word, the [+ ri sing] sylla ble, if any, has 
the ac cent. If the re is no [+ ri sing] sylla ble, then the first, [– ri sing], sylla ble is 
ac cen ted (str. 28).“6

5 „Основ на је ди ни ца про зо ди је стан да рд ног срп ско хр ват ског је зи ка је сте про-
зо диј ска реч. Она се увек са сто ји од мо р фо ло шке ре чи са пра те ћим ен кли ти ка ма, 
уко ли ко их има, и од про кли ти ка ко је јој прет хо де, сем у слу ча ју кон тра стив не упо-
тре бе“ (прим. прев.).

6 „По мом ми шље њу, до вољ но би би ло озна чи ти гра ни це про зо диј ске ре чи и 
ди стинк тив не [± узлазне] сло го ве у њој (тј. ре чи ко ја укљу чу је пра те ће про кли ти ке 
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Иа ко је ово ис тра жи ва ње при лич но од ма кло, као што ћу на да ље из ло-
жи ти, сма трам да је ипак мо гу ће јед но још бо ље фо но ло шко ту ма че ње.

У 2.5. је де таљ но пред ста вље но екс пе ри мен тал но ис тра жи ва ње П. Иви ћа 
и И. Ле хи сте, што је та ко ђе дра го це но. 

У 2.6. је реч о по де ли стан дард ног срп ско хр ват ског је зи ка на два де ла: 
ју го за пад ни-за пад ни део и се ве ро и сточ ни део. На осно ву по зна ва ња про стор не 
ди стри бу ци је ак цен та у ја пан ском је зи ку бри нуо сам да ни је и у срп ско хр ват-
ском је зи ку си ту а ци ја за мр ше на на сли чан на чин, али је са да ја сно да ме ђу 
овим ди ја лек ти ма, по све му су де ћи, не по сто ји то ли ка раз ли ка у фо не ма ма.

У 2.7. је пред ста вљен екс пре ри мен тал ни ре зул тат Е. Т. Пар се ла (1973), 
у 2.8. ис тра жи ва ње пер цеп ци је од П. Ре де ра (1968), а у 2.9. се још де таљ ни је 
об ра ђу је пер цеп ци ја то на.

У тре ћем по гла вљу (стр. 57–97), као што му на слов ка же, до крај њих 
гра ни ца ис црп но се ис пи ту је шта објек тив но од го ва ра не ак цен то ва но сти 
(„ac cen ted ness“) у срп ско хр ват ском је зи ку (то је кон цепт бли зак на шем тер-
ми ну про зо де ма), што је, ко нач но, још ви ше учвр сти ло мо је дав но уве ре ње 
да ова вр ста екс пе ри ме на та со бом но си чи тав низ те шко ре ши вих про бле ма.7

И у слу ча ју ја пан ског ак цен та, ис тра жи ва ња су до да на шњих ре зул та та 
на пре до ва ла јер су по ла зи ла од су бјек тив ног и објек тив ног по сма тра ња про-
зо де ма у из дво је ним из го во ре ним при ме ри ма, чи ме је по ста ло ја сно ко ли ки 
до при нос у раз ре ше њу пра ве при ро де про зо де ма да ју ис пи ти ва ња фо нем ских 
тран сфор ма ци ја у окви ру ре че ни це, али ако би се за по че ли ма шин ски екс пе-
ри мен ти на при ме ри ма ко ји се по ја вљу ју са мо у (ду гим) ре че ни ца ма, су сре-
ли би смо се са број ним про бле ми ма, због ко јих би се пу но и тру да и нов ца 
по тро ши ло.

По себ но се ис ти че да је у слу ча ју ка да је ис тра жи вач стра нац нео п хо-
дан па жљив од нос пре ма је зич кој све сти из вор них го вор ни ка. У слу ча ју да 
по сто ји си стем ска опо зи ци ја ме ђу про зо де ма ма, по треб но је про ве ри ти је зич-
ку свест из вор них го вор ни ка о ме ђу соб но ја сној ра зли ци за сва ку евен ту ал ну 
про зо де му. Нај ве ро ват ни је је да је по сма тра ње фо не ма стра ног је зи ка ко је 
је из во дио Е. Д. По ли ва нов та ко из у зет но пре ци зно упра во због то га што је он 
био ја ко па жљив у ве зи са овим. Ја сам у ча со пи су Gek kan Gen go (ме сеч ник 
Је зик, изд. Та и шу кан шо тен), књ. 7, бр. 2 (фе бру ар 1978. год.) на стра ни 82, на-
пи сао сле де ће:

и ен кли ти ке). У окви ру про зо диј ске ре чи слог обе ле жен са [+ узлазни], уко ли ко по-
сто ји, но си ак це нат. Уко ли ко та кав [+ узлазни] слог не по сто ји, он да је ак цен то ван 
пр ви [– узлазни] слог“ (прим. прев.). 

7 В. мој текст „Ис пи ти ва ње гла со ва у је зи ку уз по моћ слу ха и екс пе ри мент уз 
по моћ ма ши на“, Ме ди цин ска фо не ти ка, књ. 16. бр. 1, фе бру ар 1975, стр. 160 и др.
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„Дру гим ре чи ма, раз ли ку у об ли ку че ти ри ак цен та у ре чи ма са два сло га (две 
мо ре) у ди ја лек ту Кјо та пре По ли ва но ва уо чи ли су соп стве ним по сма тра њем 
и Ја пан ци ко ји су му би ли ис пи та ни ци.“

Сто га ви со ко це ним и ис тра жи ва ње Ј. Гво зда но вић, ко ја је из вор ни го-
вор ник срп ско хр ват ског је зи ка.

Че твр то по гла вље (стр. 98–138), под на сло вом Кра так пре глед фо но-
ло ги је стан дард ног срп ско хр ват ског је зи ка, за пра во је при лич но де таљ но 
на пи са но, што ми је би ло из у зет но ко ри сно. Сма трам да су вред ни па жње 
ак це нат ски сим бо ли Ä  3 ̑   1 ко је ко ри сте Да ни чић, Гво зде но вић и дру ги. На 
стра ни 100, Гво зда но вић уз по моћ ових сим бо ла на сле де ћи на чин пред ста-
вља ин то на ци ју:

pȁra = p
2
a
˅
r

1
a

pàra = p
3
a^ r

1
a, p

2
a^ r

1
a

pаra = p
2
ā
˅
r

1
a

páru = p
3
ā^r

1
u, p

2
ā^r

1
u

paràbola = p
2
a-r

3
a^ b

1
o –l

1
a, p

2
a –r

2
a^ b

1
o –l

1
a 

pȁ ra me = p
2
a^ r

2
a
˅
m

1
e (две про зо диј ске ре чи)

pa rànije = p
2
a –ra^ n

1
i –i

1
e, p

2
a –r

2
a^ n

1
i –i

1
e

pa rаdī = p
1
a^r

2
ā
˅
d

1
ī (две про зо диј ске ре чи)

pa rádi = p
2
a–r

3
ā^d

1
i, p

2
a–r

2
ā^d

1
i

pa ram èna = p
2
a^ r

2
a –m

3
e^ n

1
a, p

2
a^ r

2
a –m

2
e^ n

1
a (две про зо диј ске ре чи)

1 = си ла зни („fal ling“) ^ = ви сок („high“)
2 = ни си ла зни ни уз ла зни 

˅
 = ни зак („low“)

(„non-fal ling non-ri sing“)
3 = уз ла зни („ra i sing“) – = нео д ре ђен („in dif fe rent“)
 ‾ = дуг („long“)

Као што смо ра ни је ци ти ра ли са стра не 28, и ов де Ј. Гво зда но вић за у-
зи ма став по ко ме је слог основ на је ди ни ца. Ако би смо за је ди ни цу узе ли мо ру 
(дуг слог чи не две мо ре), а ак це нат ско је згро од ре ди ли са ви со ко /^/ или ни ско 
/˅/, сма трам да би се до био до сле дан а по јед но ста вљен си стем. Из ве сно је да 
се две про зо диј ске ре чи мо гу схва ти ти као про кли тич ка реч са про зо диј ском 
реч ју на пр вом сло гу, али се, ба рем у ње ном го ре на ве де ном по пи су, не ви де 
раз ли ке из ме ђу јед не про зо диј ске ре чи и две про зо диј ске ре чи. Пре ма мо јој 
те зи, си но ним ске ре чи при па да ју до дат ном ак це нат ском је згру, па, ако би смо 
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све при ме ре ујед на че но пред ста ви ли као јед ну про зо диј ску реч, до шли би смо 
до сле де ћег. У ко сим за гра да ма / / дата је мо ја фо нем ска тран скрип ци ја.

pȁra = /pа̌ra/ 
pàra = /pâra/ 
pаra = /paа̌ra/ 
páru = /paâru/
paràbola =  /parâbola/
pa rȁme =  /parа̌me/
pa rànije =  /parânije/
pa rаdī =  /paraа̌dii/
pa rádi =  /paraâdi/
pa ram èna =  /paramêna/

Ме ђу тим, уко ли ко по сто ји пра ви ло ко је ка же да ̒ ви со ко ак це нат ско је згро 
(̂ ) не до ла зи по сле тре ћег сло га, а ни ско (˅) по сле дру гог сло га’ – на осно ву 
го ре на ве де них при ме ра да ло би се по ми сли ти да је та ко – у том слу ча ју би 
се го ре на ве де ни при ме ри мо гли пред ста ви ти као у та бе ли А, а за тим, ако 
озна чи мо ви со ко је згро (̂ ), а оста ви мо без озна ке оно ни ско (˅), до би ја мо та-
бе лу Б. У та бе ли Б, уме сто зна ка /^/, мо же се ко ри сти ти знак / ́ /.

 ТА БЕ ЛА А ТА БЕ ЛА Б

pȁra = /pа̌ra/  /pa ra/
pàra = /pâra/  /pára/
pаra = /paа̌ra/ /pa a ra/
páru = /paâru/  /paárau/
paràbola = /parâbola/ /parábola/
pa rȁme = /pa-rа̌me/ /pa-ra me/
pa rànije = /parânije/ /paránije/
pa rаdī = /pa-raа̌dii/ /pa-ra a dii/
pa rádi = /paraâdi/ /paraádi/
pa ram èna = /pa-ramêna/ /pa-raména/

На осно ву на ве де них по да та ка, за кљу чу је мо да је про зо де ма у да том је-
зи ку по ве за на са мо ра ма и сло го ви ма. За тим, до би ја се да по сто је не мар ки ра не 
и мар ки ра не про зо де ме, од ко јих су ове дру ге на пр вом или дру гом сло гу.


