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ТА КАО КА МИ ЈА МА

СРП СКО ХР ВАТ СКИ АК ЦЕ НАТ 
– УВОД У ГЕ НЕ РА ТИВ НУ ФО НО ЛО ГИ ЈУ 

СРП СКО ХР ВАТ СКИХ ИМЕ НИ ЦА1

0. Увод

Овај рад2 је мој пр ви по ку шај да се ак це нат са вре ме ног срп ско хр ват ског 
је зи ка, ко ји пред ста вља из у зет но сло же ну област, уре ди и фор ма ли зу је у 
скла ду са те о риј ским на че ли ма По ла Гар да (Gar de 1966). У ра ду ће мо се ба-
ви ти са мо име ни ца ма.

Срп ско хр ват ски за јед но са бу гар ским, ма ке дон ским и сло ве нач ким 
је зи ком чи ни ју жну гру пу сло вен ских је зи ка, те са њи ма де ли број не за јед-
нич ке осо бе но сти, по ко ји ма се раз ли ку је од ру ског, укра јин ског, бе ло ру ског, 
из ис точ не гру пе је зи ка, или од пољ ског, че шког, сло вач ког, лу жич ко срп ског 
и дру гих, ко ји при па да ју за пад ној гру пи сло вен ских је зи ка. Срп ско хр ват ски 
у овом ра ду озна ча ва (ге не а ло шки је дан) је зик ко ји је не ка да био у зва нич ној 
упо тре би и го во рио се у Ју го сла ви ји, и то на те ри то ри ји да на шње Бо сне и 
Хер це го ви не, Ср би је, Хр ват ске и Цр не Го ре. Овај је зик се де ли(о) на три на-
реч ја на осно ву то га да ли упит на за ме ни ца за ства ри има об лик што, ча или 
кај. Нај ра спро стра ње ни је на реч је са што да ље се де ли на три ва ри јан те, 
пре ма то ме да ли се у њи ма глас ко ји се дав но обе ле жа вао зна ком ѣ из го ва-

1 Овај рад је пр ви пут об ја вљен под на сло вом Ser bo ku ro ac hi a go no aku sen to 
– Ser bo ku ro ac hi a go se i se i o nin ron jo set su, у: Ōsaka ga i ko ku go da i ga ku gakuhō, 76(1988)/ 
1–2: 53–80.

2 При ли ком пи са ња овог ра да до био сам низ дра го це них ко мен та ра од Љи ља не 
Ја ма ги ши ко ја срп ско хр ват ски је зик пре да је на Уни вер зи те ту за стра не је зи ке у 
Оса ки. Овом при ли ком јој нај ду бље за хва љу јем.
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ра као е, (и)је или и. Го вор на и пи са на ва ри јан та ово га је зи ка се, у обла сти ма 
где се ко ри стио, ве о ма раз ли ко ва ла. Сре ди ном 19. ве ка Вук Сте фа но вић Ка-
ра џић, по знат и по при ку пља њу на род них пе са ма, спро вео је је зич ку ре фор му 
да би ове раз ли ке сма њио и да би, у исто вре ме, ели ми ни сао из ћи ри лич ног 
пи сма 18 пре ко мер них слов них зна ко ва. Ка ра џић и ње гов на след ник Ђу ро 
Да ни чић као осно ву за књи жев ни је зик, опи сан у Пи сме ни ци и Рјеч ни ку, узе-
ли су што кав ско на реч је екав ског и ије кав ског из го во ра. Сто га се, сем ка да 
се на то ме по себ но не ин си сти ра, као срп ско хр ват ски је зик схва та што кав ско 
на реч је екав ског и ије кав ског из го во ра, а од њих ће мо се у овом ра ду ба ви ти 
са мо ека ви цом.

1. Осврт на срп ско хр ват ски ак це нат

У ис точ ним и ју жним сло вен ским је зи ци ма је до бро очу ван сло бо дан 
ак це нат ко ји је по сто јао још у пра сло вен ском је зи ку, за раз ли ку од ве ћи не 
за пад но сло вен ских је зи ка у ко ји ма се ак це нат углав ном уста лио на од ре ђе-
ном сло гу. Срп ско хр ват ски је зик има сло бо дан ак це нат, па је на осно ву са мог 
об ли ка ре чи не мо гу ће утвр ди ти ње го во тач но ме сто. Уз то, у срп ско хр ват ском 
по сто ји и опо зи ци ја у ду жи ни во ка ла, ка ко у ак цен то ва ним та ко и у не ак-
цен то ва ним по зи ци ја ма, при че му ак цен то ва ни слог мо же има ти уз ла зну 
или си ла зну тон ску вред ност. За обе ле жа ва ње се ко ри сте сле де ћи сим бо ли: 

на гла ше ни слог –  ду го у зла зни:   Ä 
 крат ко у зла зни:  3
 ду го си ла зни:  2
 крат ко си ла зни:  1
слог на кон ак цен то ва ног –  дуг: ˉ
 кра так: ˇ
слог пре на гла ше ног –  кра так: ˇ

На да ље ћу, сем ка да је то нео п ход но, из о ста вља ти знак ˇ за не на гла шен 
кра так слог.

У фо но ло ги ји се обич но по ла зи ло од то га да се тон ске про ме не оства-
ру ју са мо у на гла ше ном сло гу, али то ни је тач но. Пре ма оном што је до ка за но 
у Ле хи сте (Le hi ste 1961) и Ле хи сте И Ивић (Le hi ste, Ivić 1963) уз по моћ екс пе-
ри мен тал не фо нет ске ме то де, ак це нат ре чи у срп ско хр ват ском је зи ку од ре-
ђен је тон ским кре та њем у сло гу ко ји му сле ди. Слог са уз ла зним ак цен том има 
ви со ку тон ску вред ност, док онај ко ји му сле ди оба ве зно по чи ње са истог ме ста 
и има го то во исти ин тен зи тет као и прет ход ни на гла ше ни слог. У слу ча ју 
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си ла зног ак цен та, ак цен то ва ном сло гу сле ди слог ре ла тив но ни ске тон ске 
вред но сти, ко ји се из го ва ра крај ње сла бим ин тен зи те том. На жа лост, овај 
из у зет но ва жан екс пе ри мен тал ни на лаз је остао не за па жен јер ве ћи на уџ бе-
ни ка и да ље пра ти тра ди ци о нал но об ја шње ње.

Ко ли ко је срп ско хр ват ски ак це нат с̒ло бо дан’ по ста је ја сно ако се по гле-
да ју сле де ћи при ме ри, при ка за ни по рас по ре ду па де жне па ра диг ме: Н(оми-
на тив), Г(ени тив), Д(атив), А(ку за тив), И(нстру мен тал), Л(ока тив), В(ока тив). 
Из о ста ви ли смо не пра вил не об ли ке ГДЛИ мн(ожи не) (в. 3.1.24).

јд. глас гласа гласу глас гласом гласу гласе
мн. гласо ви гла сова гласови ма гласо ве гла сови ма гла сови ма гласо ви

За и ста, у окви ру ове јед не па ра диг ме на на гла ше ном сло гу по ја вљу ју 
се све че ти ри тон ске вред но сти, уз про ме ну ду жи не сло га и пре ме шта ње на-
гла ска. Мо же мо за ми сли ти ко ли ко је те шко схва ти ти срп ско хр ват ски ак це-
нат кад се он ова ко ко пли ко ва но ис по ља ва. 

2. По јед но ста вљи ва ње ак це нат ског при ка зи ва ња

Ши ро Ха то ри (Hat to ri 1981) још ра ни је је по ка зао да се ак це нат ски опис 
срп ско хр ват ског је зи ка мо же по јед но ста ви ти уз по моћ ње го ве те о ри је о про зо-
де ма ма. Он је ус пео да, та ко што је ви со ко ак це нат ско је згро обе ле жио са  2, 
а ни ско са ,̌ и та ко што је дуг слог схва тио као две мо ре, звуч ни при каз из 
ко ло не А за бе ле жи као у ко ло ни B, из ко је је по том из о ста вио ,̌ а уме сто 2 
упо тре био Ä, до бив ши та ко ап стракт ни ји на чин при ка зи ва ња ак це на та у 
ко ло ни C (Hat to ri 1981: 162). 

А пара пара пара пару па рабо ла ...
B /па̌ра/ /пара/ /па а̌ра/ /па ару / /па рабо ла/ ...
C /па ра/ /пара / /па а ра/ /па ару / /па рабо ла/ ...

Ипак, на и ла зи мо на не ка ме ста у ње го вој де скрип ци ји ко ја тре ба ко ри-
го ва ти. Као је дан од при ме ра на ве шће мо да он до ла зи до за кључ ка да ви со ко 
ак це нат ско је згро не до ла зи „на про зо диј ској ре чи на кон тре ћег сло га, а ниско 
ак це нат ско је згро на кон дру гог сло га“ (под вла че ње на ше) (Hat to ri 1981: 163), 
при че му под ву че ни део тре ба за ме ни ти са ʻпо след њи слог’. Ове ома шке 
по ти чу од чи ње ни це да је он ко ри стио пре ма ли број при ме ра, што не зна чи 
да је це ло куп на ње го ва те за не тач на. По сто ји, ме ђу тим, још бо ље ре ше ње 
од оно га што га ну ди Ха то ри је ва ме то да.
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Ивић је у ав гу сту 1968. го ди не на То киј ском ин сти ту ту за лин гви сти-
ку одр жао пре да ва ње у ко ме је ре као:

From the vi ew po int of sim pli city, it is mo re eco no mi cal to de scri be the old system, 
and to add a ru le at the end of the de scrip tion, sta ting that the non-ini tial ac cent is 
ma te ri a li zed as a ri se on the pre ce ding sylla ble (Ivić 1973: 127).

На овом ме сту је нео п ход но да се у не ко ли ко ре чи освр не мо на исто ри-
ју срп ско хр ват ског ак цен та. Про ме на тон ске вред но сти на гла ше ног сло га, за 
ко ју се сма тра да је из вор но по сто ја ла у пра сло вен ском је зи ку, из гу би ла се 
у срп ско хр ват ском. Око 15. ве ка се у што кав ском на реч ју до го ди ло ре гу лар-
но по ме ра ње ак цен та: но во ак цен то ва ни сло го ви до би ли су уз ла зне ак цен те, 
док је, с дру ге стра не, по ме ра ње ак цан та би ло не мо гу ће та мо где се он из-
вор но на ла зио на пр вом сло гу, што је, као ал тер на ти ва фе но ме ну по ме ра ња 
ак цен та, ре зул ти ра ло си ла зним ак цен ти ма. На овај на чин је до шло до огра-
ни че ња у са вре ме ној што кав шти ни ко је је да ло си ла зне ак цен те са мо на 
пр вом (или је ди ном) сло гу, а уз ла зне на свим сем на по след њем. Пра ви ла за 
ге не ри са ње ак цен та у са вре ме ном срп ско хр ват ском је зи ку до би је на на осно-
ву од го ва ра ју ћег ак це нат ског опи са пре по вла че ња ак цен та, као што ће мо 
на да ље ви де ти, је сте из у зет но до бра иде ја уз по моћ ко је се ак це нат ски за пис 
зна чај но по јед но ста вљу је. 

Ау тор се са овом ме то дом упо знао пре ко Иви ћа, али је вр ло ве ро ват но 
да се ње ним твор цем мо же сма тра ти Пол Гард (Gar de 1966):

No us pro po se rons un au tre procédé po ur re du i re à l’unité les no ti ons d’in to na tion 
et de pla ce de 1’ac cent d’une façon qui sim pli fie l’ex posé des problèmes de morp ho-
lo gie. Ce procédé est fa mi li er aux hi sto ri ens de la lan gue (= le ser bo-cro a te –T.K.). 
ma is no us espérons mon trer que son em ploi est le gi ti me aus si en sychro nie et qu’il 
rend comp te du fon cti on ne ment vi vant de la lan gue ac tu el le (Gar de 1966: 156).

Из ње го вих пра ви ла сле де на ред на два (Gar de 1966: 157):
(1) на гла сак на по чет ку ре чи по ја вљу је се као си ла зни ак це нат на да том 

сло гу;
(2) на гла сак ко ји ни је на по чет ку ре чи по ја вљу је се као уз ла зни у од но су 

на онај ко ји му ди рект но прет ход ни.

Ако (Х) сто ји за фа кул та тив не сло го ве, а (ꞌ) (ра ди раз ли ко ва ња зва ће мо 
га ик тус) сто ји ис пред сло гов ног је згра ко је је на гла ше но, до би ја мо сле де ћи 
за пис:

(1 – 1) /ꞌX̄  .../ = X̏ (1 – 2) /ꞌX̄  .../  = X̑...
(2 – 1) /...X̄  ꞌX.../ = ...X̀X... (2 – 2) /...X̄  ꞌX.../  = ...X́X
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Ако овај ме тод при ме ни мо на ра ни ји Ха то ри јев за пис, до би ја мо ис пис 
под D.

А пара пара пара пару па рабо ла ...
D /пꞌар а/ /па рꞌа/ /пꞌара / /парꞌу/ /па рабꞌол а/ ...

Ја сно је да овај Гар дов и Иви ћев ме тод пре ва зи ла зи Ха то ри јев. На пр вом 
ме сту, без уво ђе ња кон цеп та мар ки ра но сти (+/–), ко ри сте ћи се са мо јед ним 
сим бо лом мо гу ће је за бе ле жи ти исто што и са че ти ри озна ке уо би ча је не за 
срп ско хр ват ски ак це нат. Дру го, про ме ну тон ске вред но сти мо же мо по ве за ти 
са по ме ра њем ик ту са, па ће сто га обра зац ко ји ће мо из ло жи ти у сле де ћем по-
гла вљу би ти оп ти мал ни ји. Тре ће, као ре зул тат то га до би ће се за пис ре кон-
стру и са не фор ме пра што кав ског на реч ја, за ко ји се мо же оче ки ва ти да би 
био исти као и за пис ак цен та у ча кав ском на реч ју. 

Гард је 1966. пред ло жио ову ме то ду, не ду го на кон што је Ха ле об ја вио 
The So und Pat tern of Russiаn (1959), а да при том ге не ра тив на фо но ло ги ја још 
ни је ни би ла осно ва на. Гар до ва на че ла, ко ја су у овом пе ри о ду на слу ћи ва ла 
ме то до ло ги ју ге не ра тив не фо но ло ги је, не са мо да за слу жу ју да бу ду ви со ко 
це ње на већ не би смо пре те ра ли ни ка да би смо ре кли да пре ва зи ла зе сво је 
до ба. На жа лост, ко ли ко нам је по зна то, ни је би ло по ку ша ја да се ге не ра тив на 
фо но ло ги ја срп ско хр ват ског је зи ка за сну је на ба зи ове из у зет но пло до твор не 
те о ри је. Сто га смо, и по ред соп стве них скром них мо гућ но сти, по сле ви ше 
од 20 го ди на од ње го вог ра да до би ли под стрек да при ре ди мо овај чла нак. 

3. Ге не ра тив ни при ступ фо но ло ги ји име ни ца 
срп ско хр ват ског је зи ка

Ко ли ко ми је по зна то, нај пре је Ар мин Па вић (1881) по ку шао да срп ско-
хр ват ске ак цен те опи ше и уре ди, та да је од ре дио 285 ти по ва име ни ца. Ђу ро 
Да ни чић је (1925) у свом ак це нат ском си сте му за бе ле жио 227 ти по ва име ни-
ца, што је, још увек, пре ви ше компликованo. Јо сип Ма те шић је (1970) знат но 
до при нео са вре ме ном раз ре ше њу њи хо во га опи са, али и он пред ла же пре ко 
72 име ни це за глав не ак це нат ске ти по ве. 

У на став ку ра да сле ди по ку шај сма ње ња ти по ва име нич ких де кли на-
ци ја ко је укљу чу ју про зо диј ске ка рак те ри сти ке на ве де не уз по моћ Гар до вог 
фо но ло шког за пи са. Глав не при ме ре огра ни чи ће мо на ре чи ко је је Ма те шић 
(1970) упо тре бља вао као ре пре зен та тив не за да ту па ра диг му, а у слу ча је ви ма 
да по сто је од сту па ња од об ли ка код Мор то на Бен со на (1981), то ће мо на по ре-
до на ве сти. У ве зи са из бо ром на ста ва ка за об лик и гла сов ним ал тер на ци ја ма, 
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због про стор ног огра ни че ња, за др жа ће мо се на гру бим цр та ма и као глав ни 
про блем тре ти ра ће мо са мо про зо диј ске ка рак те ри сти ке. Би ло би иде ал но 
ка да би ово био си стем у ко ме би је дан фо но ло шки за пис осно ве ре чи од го-
ва рао це лој па ра диг ми, из ко је се све про зо диј ске про ме не мо гу раз ре ши ти 
пра ви ли ма, али у слу ча је ви ма где је то не мо гу ће, за бе ле жи ће мо не ко ли ко 
про ви зор них осно ва ре чи. Има нич ке па ра диг ме су да те по ре до сле ду Н(оми-
на тив), Г(ени тив), Д(атив), А(ку за тив), И(нстру мен тал), Л(ока тив). Због јед но-
став но сти опи са, В(ока ти ви) ће би ти об ра ђе ни по себ но у 3.4.

3.1. Име ни це му шког ро да
3.1.1. Акценат скa парадигмa 1

јд. коњ коња коњу  коња коње м коњу
мн. коњи коња ко њи ма коње коњи ма коњи ма

Ви ди мо да, сем у Нјд. /кꞌоњ/ и Гмн. /кōњꞌа/, осно ва ре чи је /коњ-ꞌ/, а мо же мо 
ви де ти да се са мо у Нјд. ик тус по ме рио на прет ход ни слог. Сто га, уко ли ко 
пред ста ви мо Нјд. са Ø, као озна ком за на ста вак за об лик, /коњꞌØ/, мо же мо 
до ћи до сле де ћег пра ви ла: 

/...ХꞌØ/  > /...ꞌХ/ (пра ви ло 1)
Нјд. /коњꞌø/  >  /кꞌоњ/ = коњ (  по ка зу је да је при ме ње но пра ви ло број 1)

У срп ско хр ват ском књи жев ном је зи ку Гмн. се увек за вр ша ва на a, и или 
у, а слог ис пред на став ка а је оба ве зно дуг. Ово ће би ти пра ви ло број 2. На 
овај на чин се и за Гмн. коњā та ко ђе мо же сма тра ти да са др жи осно ву /коњ-ꞌ/.

Гмн. /коњꞌa/  >  /коњꞌa/ = коњa

На осно ву из ло же ног, чла но ве да те па ра диг ме мо же мо сма тра ти ре а ли-
за ци јом фо но ло шког за пи са ре чи с осно вом /коњ-ꞌ/. 

3.1.2. Ак це нат ска па ра диг ма 2

јд. двор двора двору двор двором двору
мн.1 двори двора дв ори ма дворе двори ма двори ма
мн.2 дв оро ви дворо ва дв оро ви ма дворо ве дворо ви ма дворо ви ма

У овој па ра диг ми по сто је мно жи на 1, са су фик сом -ов-, и мно жи на 2, 
без да тог су фик са, али се пр ви да ти низ уо би ча је но ко ри сти. При ме ном пра-
ви ла број 1 и број 2 мо же мо ви де ти да сви чла но ви са др же /двор-ꞌ/:
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Нјд. /дворꞌØ/  >  /двꞌор/   = двор
Гјд. /дворꞌа/   = двора
Гмн.1 /дворꞌa/    = дворa
Гмн.2 /дворꞌовa/   >  /дворꞌовa/ = дворовa

3.1.3. Ак це нат ска па ра диг ма 3

јд. ковач ко вача ко вачу ко вача ко вачем ко вачу
мн. ко вачи ко вача ко вачи ма ко ваче ко вачи ма ко вачи ма

 
Из у зев Нјд., на пр ви по глед је ја сно да фо но ло шки за пис ре чи са осно вом 

/ковāч-ꞌ/ од го ва ра свим чла но ви ма па ра диг ме. Нјд. се та ко ђе мо же иден ти фи-
ко ва ти упо тре бом пра ви ла број 1:

Нјд. /ко вaчꞌØ/  >  /ковꞌaч/  = ковaч

3.1.4. Ак це нат ска па ра диг ма 4

јд. змај змаја змају змаја змајем змају Нјд.2 змај
мн.1 змаји змаја зм аји ма змаје змаји ма змаји ма

 
Као Нјд. се уо би ча је но ко ри сти змај. Ало морф не об ли ке мно жи не по гле-

да ти 3.1.31.

3.1.4.1. Мо же мо ре ћи да осно ва /змꞌај-/ од го ва ра свим об ли ци ма ре чи 
сем за Нјд.2. Гмн. јед но став но се мо же из ве сти из исте осно ве уз по моћ пра ви ла 
број 2:

Гмн. /змꞌајa/  >  /змꞌaјa/  = змајa

3.1.4.2. Пи та ње је, ме ђу тим, ка ко до би ти про ду жен во кал у освно ви 
ре чи у Нјд.2. На осно ву раз ма тра ња оста лих при ме ра ми сли мо да би сле де ће 
об ја шње ње би ло од го ва ра ју ће. Прет по ста ви мо по сто ја ње фо но ло шке је ди-
ни це #1 ко ја не ма сво ју фо нет ску ре а ли за ци ју, а ко јом се у скла ду са фо нет-
ским окру же њем про ду жа ва сло гов но је згро ко је јој прет хо ди. Ка да је /#1/ 
на кра ју отво ре ног сло га, ње на вред ност је ну ла, а ка да је у за тво ре ном сло-
гу, она ути че на про ду жа ва ње прет ход ног сло гов ног је згра.

Ово ће мо уоб ли чи ти на сле де ћи на чин, ко ри сте ћи V за сло гов но је згро:
/- V̌ #1 .../ > /... V̄ .../ (за тво ре ни слог) или /... V̌ .../ (отво ре ни слог) (пра ви ло 

број 3). 
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Ако осно ву ре чи по сма тра мо као /змꞌа#1ј-/, ау то мат ски до ла зи мо до 
сле де ћих об ли ка, сем у слу ча ју Нјд.:

Нјд.2 /змꞌа#1ј/  >  /змꞌaј/   = змај
Гјд. /змꞌа#1ја/ > /змꞌаја/   = змаја
Гмн. /змꞌа#1јa/  > /змꞌајa/  >  /змꞌaјa/ = змајa

На осно ву из не се ног је ја сно да се и у Нјд.1 и у Нјд.2, као и у оста лим чла-
но ви ма па ра диг ме, ре а ли зу је /змꞌа(#1)ј-/.

3.1.5. Ак це нат ска па ра диг ма 5

јд. врх врха врху врх в рхом врху
мн.1 врси врха вр си ма врхе врси ма врси ма
мн.2 вр хо ви врхо ва вр хо ви ма врхо ве врхо ви ма врхо ви ма

 
Из упо тре бе већ из ла зи мн.1, док је мн.2 уо би ча је но. У НДИЛмн. х на 

кра ју осно ве за ме ње но је са с, што је ре зул тат дру ге па ла та ли за ци је ко ја се 
у са вре ме ном срп ско хр ват ском је зи ку мо же де фи ни са ти ова ко: ако осно ви 
у НДИЛмн. сле ди су фикс или на ста вак за об лик -и, та да г, к и х на кра ју осно-
ве пре ла зе у з, ц и с.3

Ако при хва ти мо да осно ва сард жи /#1/, сви чла но ви ове па ра диг ме мо гу 
се ау то мат ски из ве сти из /вр#1х-ꞌ/:

Нјд. /вр#1хꞌØ /   >  /врхꞌØ/  >  /вꞌрх/ = врх
Гјд. /вр#1хꞌа/   > /врхꞌа/    = врха
Нмн.1 /вр#1хꞌи/ > /вр#1сꞌи/ > /врсꞌи/    = врси
Гмн.1 /вр#1хꞌa/   > /врхꞌa/  >  /врхꞌa/  = врхa
Гмн.2 /вр#1хꞌовa/   > /врхꞌовa/ > /врхꞌовa/  = врховa

3.1.6. Ак це нат ска па ра диг ма 6

јд. јара ц јарца јарцу јарца јарце м јарцу
мн.1 јарци јараца јарци ма јарце јарци ма јарци ма
мн.2 јарче ви јарче ва јарче ви ма јарче ве јарче ви ма јарче ви ма

3.1.6.1. Пр во ће мо раз ма тра ти са мо јед ни ну и мно жи ну 1. Ако се не за-
бе ле же про зо диј ске ка рак те ри сти ке, осно ва за Нјд. и Гмн.1 је ја рац-, а за оста-
ле об ли ке јарц-; у ни зу су гла сни ка на кра ју ре чи а се по ја вљу је или не ста је. 

3 Иста за ме на се де ша ва и код име ни ца жен ског ро да у ДЛјд.. 
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Ова ал тер на ци ја а и ø је тзв. не по сто ја но а и по ти че од пра сло вен ских фо-
не ма ъ и ь, из ме ђу ко јих се ди стинк ци ја из гу би ла у срп ско хр ват ском је зи ку. 
Ово не по сто ја но а мо же мо си сте ма ти зо ва ти та ко што ће мо на ме сту где се 
оно по ја вљу је уве сти дру гу хи по те тич ку фо не му /#2/ и по ста ви ти сле де ће 
пра ви ло:

/#2/ > /а/ или /ø/ (пра ви ло број 4).
/...C#2CV.../ > /...CCV.../
/...C#2C.../ > /...CaC.../
Гмн. /...C#2Ca/ > /...Ca Ca/ (>  /...CaCa/)

За тим тре ба скре ну ти па жњу на то да се кра так во кал по ја вљу је у об ли-
ци ма са не по ста ја ним а, у Нјд. и Гмн. до би је ним при ме ном пра ви ла број 4, док 
је у свим оста лим об ли ци ма во кал дуг. Ово про ду жа ва ње во ка ла у осно ви 
мо же се ре ши ти уво ђе њем фо не ме /#1/. Та ко се, сем за мн.2, да та па ра диг ма 
мо же из ве сти из осно ве /јꞌа#1р#2ц-/ на сле де ћи на чин: 

Нјд. /јꞌа#1р#2ц/ >  /јꞌа#1рац/ >  /јꞌарац/   = јарац
Гјд. /јꞌа#1р#2ца/ > /јꞌа#1рца/ > /јꞌа̄ рца/   = јарца
Гмн.1 /јꞌа#1р#2ца̄ / > /јꞌа#1ра ца/ > /јꞌара ца/ >  /јꞌараца/ = јараца 

Нај ло гич ни је је ка да се ова пра ви ла при ме не по да том ре до сле ду.

3.1.6.2. Са да ће мо по гле да ти мн.2 са су фик сом -ев-. У слу ча ју да се у 
об лик мно жи не уба цу је су фикс -ов-, ка да се осно ва у јед ни ни за вр ша ва на 
ме ки кон со нант (или кон со нант ску гру пу) ј, љ, њ, ћ, ђ, ш, ж, ч, џ, шт, жд 
или ц, су фикс -ов- за ме њу је се са -ев-, а ц ис пред -ев- пре ла зи у ч.

Уко ли ко би смо по ку ша ли да до би је мо мн.2 из прет ход но из не се не 
осно ве /јꞌа#1р#2ц-/ до шли би смо до сле де ће кон тра дик тор но сти:

А B C D E
пр. Нмн.2 /јꞌа#1р#2цо ви/ > /јꞌа#1р#2че ви/ >  /јꞌа#1рче ви/ > /јꞌарче ви/ = *јарче ви

 
На овај на чин не мо же се сти ћи до пра вил ног об ли ка јарче ви. Ако по-

но во пре гле да мо ре до след у да тој та бе ли, ви ди мо да се у ко ра ци ма А, B и C 
не по ја вљу је про ти ву реч ност, али да се у ко ра ку D пр ви пут по ја вљу је за пис 
ко ји не од го ва ра ре ал ном опи су. Гре шка је у то ме што /#1/ уз по моћ пра ви ла 
број 3 про ду жа ва прет ход ни слог. 

Ако још јед ном по гле да мо да ту па ра диг му, уо ча ва мо па жње вред ну чи-
ње ни цу да је осно ва ре чи у свим об ли ци ма, сем у Гмн.1, са чи ње на од 2 мо ре 



73

(дуг во кал тре ти ра мо као две мо ре), а са мо у Гмн.1 осно ва има 3 мо ре. Ако 
при хва ти мо да се 3 мо ре у Гмн.1 по ја вљу ју као по сле ди ца пра ви ла број 2 ко је 
је при ме ње но у по след њем ко ра ку, схва та мо да су до та да би ле 2 мо ре. Сход-
но то ме по ста вља мо сле де ћу те зу за ре ша ва ње овог про бле ма: чла но ви ове 
па ра диг ме чу ва ју осно ву ре чи са две мо ре.

Ако код Ма те ши ћа (1970: 45) по тра жи мо дру ге ре чи ко је од го ва-
ра ју овој па ра диг ми, ви де ће мо да су ме ђу та мо за бе ле же ним ре чи ма 
го то во све увек са 2 мо ре, док су из у зе ци све га 2 вла сти те име ни це: 
Павао и Савао (Нјд.). Ме ђу тим, обе ове име ни це су из вор но има ле л 
уме сто о, па је Гјд. пр ве Павла, што је по сле ди ца ре гу лар не за ме не о са 
л, ко је се на ла зи на кра ју сло га, те по сто ја ње 3 мо ре има мо са мо у 
осно ви Нјд.. Сто га мо же мо ре ћи да су ре чи ко је при па да ју овом ти пу 
па ра диг ме све из вор но чу ва ле 2 мо ре у осно ви.

Сто га ће мо за уо би ча је но чу ва ње мо ре у осно ви на пра ви ти но ву 
хи по те тич ку фо не му /#3/:

/V̌#3/ > /V̄/ или /V̌/  (пра ви ло број 5)
/X̌#3X̌- / > /X̌X̌- / }/X̌#3C-/ > /X̄C-/

 (у слу ча ју 2 мо ре у осно ви)

На осно ву из не се ног гра ди мо осно ву /јꞌа#3р#2ц-/ и уме сто пра ви-
ла број 3 ко ри сти мо пра ви ло број 5, те мо же мо ре гу лар но из ве сти све 
чла но ве гор ње па ра диг ме, укљу чу ју ћи и мн.2:

Нјд. /јꞌа#3р#2ц/   >  /јꞌа#3рац/ >  /јꞌарац/   = јарац
Гјд. /јꞌа#3р#2ца/   > /јꞌа#3ра ца/ > /јꞌарца/   = јарца
Нмн.1 /јꞌа#3р#2ци/   > /јꞌа#3рци/ > /јꞌарци/   = јарци
Нмн.2 /јꞌа#3р#2цо ви/ > /јꞌа#3р#2че ви/ > /јꞌа#3ра че ви/ > /јꞌар че ви/   = јарче ви
Гмн.1 /јꞌа#3р#2ца/   > /јꞌа#3ра ца/ > /јꞌара ца/ >  /јꞌараца/  = јараца
Гмн.2 /јꞌа#3р#2цо ва/ > /јꞌа#3р#2че ва/ > /јꞌа#3рче ва/ > /јꞌар че ва/ > /јꞌар чева/  = јарчева

3.1.7. Ак це нат ска па ра диг ма 7

јд. лонац лонца лонцу лонац лонце м лонцу
мн. лонци лонаца лонци ма лонце лонци ма лонци ма Гмн.2 ло наца 

Упо тре бом /#1/ (или /#3/) и /#2/ осно ва се мо же пред ста ви ти са /ло#1н#2ц/, 
али је про блем по ло жај ик ту са. Нај ло гич ни је је за кљу чи ти да се ик тус у об ли-
ци ма мно жи не као мар ки ра ним, из у зев у Гмн.2, по ме рио на пр ви слог. Та ко 
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до би ја мо сле де ће се лек тив но пра ви ло: ик тус се по ме ра на пр ви слог (пра ви-
ло ⓐ).4

Ако је осно ва /ло#1н#2ц-ꞌ/, упо тре бом пра ви ла ⓐ, ре гу лар но се до би ја ју 
сви об ли ци мно жи не из у зев Гмн.2. Ово ће мо обе ле жи ти: /ло#1н#2ц-ꞌ/ Амн.

Нјд. /ло#1н#2цꞌØ/ >  /ло#1нацꞌØ/ >  /ло нацꞌØ/ >  /лонꞌац/   = лонац
Гјд. /ло#1н#2цꞌа/ > /ло#1нцꞌа/ > /лонцꞌа/   = лонца
Нмн. /ло#1н#2цꞌи/ > /ло#1нцꞌи/ > /лонцꞌи/  > ⓐ/лꞌонци/  = лонци
Гмн.1 /ло#1н#2цꞌа/ > /ло#1нацꞌа/ > /ло нацꞌа/ >  /ло нацꞌа/  > /лꞌонаца/  = лонаца
Гмн.2 /ло#1н#2цꞌа/ > /ло#1нацꞌа/ > /ло нацꞌа/ > /ло нацꞌа/  = ло наца

3.1.8. Ак це нат ска па ра диг ма 8

јд. ора о орла орлу орла орло м орлу Нјд.2 ора о
мн.1 орли о рала орли ма орле орли ма орли ма
мн.2 орло ви орло ва орло ви ма орло ве орло ви ма орло ви ма

 
За мно жи ну је уо би ча је ни ји об лик мн.2, а за Нјд. се че сто ко ри сти Нјд.2, 

об лик орао.

3.1.8.1. Сем за Нјд.2 и Гмн.2 оста ли об ли ци се из во де из /о#3р#2л-ꞌ/:

Нјд. /о#3р#2лꞌ Ø/  >  /о#3рал-ꞌ Ø/ >  /орал-ꞌ Ø/ >  /орꞌал/  > /орꞌао/ = орао
Гјд. /о#3р#2лꞌа/  > /о#3рл-ꞌа/  > /орлꞌа/    = орла
Нмн.1 /о#3р#2лꞌи/  > /о#3рл-ꞌи/  > /орлꞌи/    = орли
Гмн.1 /о#3р#2лꞌа/  > /о#3рал-ꞌа/ > /оралꞌа/ >  /оралꞌа/  = орала
Нмн.2 /о#3р#2лꞌови/  > /о#3рл-ꞌови/ > /орлꞌови/    = орло ви

У Нјд.1 се, као што смо спо ме ну ли у 3.1.6.2, крај ње л за ме њу је са о. При-
ме ни мо ли пра ви ло ⓐ на Гмн.2 до би ја мо оче ки ван ре зул тат.

Гмн.2/о#3р#2лꞌова/ > /о#3рлꞌова/ >  /орлꞌова/ >ⓐ /ꞌор лова/ = орлова

3.1.8.2. Ало морф ни об лик Нјд. óрао сма тра се очи глед ним про из во дом 
ана ло ги је са дру гим об ли ци ма јед ни не због ве ли ке фре квен ци је упо тре бе. 
Ов де ће мо по ку ша ти да утвр ди мо на чин ге не ри са ње и овог об ли ка. 

У па ра диг ми са Нјд.2 осно ва ре чи у јд. и у мн.1 је /ор#2л-ꞌ/, а у мн.2 
је /орлꞌов-/, али би смо, уко ли ко је мо гу ће, же ле ли да до би је мо је дин-
стве ну осно ву за све об ли ке. Ако обра ти мо па жњу на то да услед уба-

4 Озна ке за се лек тив на пра ви ла су ла ти нич на сло ва.
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ци ва ња су фик са -ов- на кра ју осно ве у мн.2 до ла зи до скра ће ња пр вог 
сло га, мо же мо овај про блем ре ши ти уво ђе њем че твр те хи по те тич ке 
фо не ме /#4/ на сле де ћи на чин. Пред ста ви мо осно ву /о(#4)р#2лꞌ(ов)-/. Ако 
се у мн.2 на ла зи -ов-, /#4/ се гу би, а ка да се -ов- не ода би ра, оба ве зно 
је при су ство /#4/, ко јом се про ду жа ва прет ход ни слог. 

/о(#4)р#2лꞌ(ов)-/ = { /o#4р#2л- ꞌ/ > /ō 5р#2л- ꞌ/ (сем за мн.2)
/oр#2лꞌов- / > /oрлꞌов - / (мн.2)

На овај на чин се мо гу до би ти сви об ли ци сем Нјд.1:

Нјд. /о#4р#2лꞌØ/ > /ор#2лꞌØ/ >  /оралꞌø/ >ⓐ /орꞌал/ > /орꞌао/ = орао
Гјд. /о#4р#2лꞌа/  > /ор#2лꞌа/ > /орлꞌа/  = орла
Нмн.1 /о#4р#2лꞌи/  > /ор#2лꞌи/  > /орлꞌи/  = орли
Гмн.1 /о#4р#2лꞌa/  > /ор#2лꞌa/  > /оралꞌa/ >  /орaлꞌа/  = *ōрáлa > орaлa
Нмн.2 /ор#2лꞌови/   > /орлꞌови/  = орло ви
Гмн.2 /ор#2лꞌовa/   > /орлꞌовa/ >  /орлꞌовa/ >ⓐ /ꞌор ловa/ = орловa

У Гмн.1 се ге не ри ше *ōрáла, али услед не у тра ли за ци је опо зи ци је из ме ђу 
ду гих и крат ких во ка ла у сло гу ко ји прет хо ди на гла ше ном, мо же се сти ћи 
до по сто је ћег об ли ка орáла.

На осно ву из не се ног добијa се да па ра диг ма са ста рим Нјд. òрао је сте 
ре а ли за ци ја осно ве /о#3р#2л-ꞌ/, а па ра диг ма са но вим Нјд. óрао пред ста вља 
ре а ли за ци ју осно ве /о(#4)р#2лꞌ(ов)-/.

3.1.9. Ак це нат ска па ра диг ма 9

јд. ловац ловца ловцу ловца ловце м ловцу
мн. ловци ло ваца ловци ма ловце ловиц ма ловци ма Гмн.2 ловаца

 
Из осно ве /ло#3в#2ц-ꞌ/ мо гу се до би ти сви об ли ци. За Гмн.2 се при ме њу је 

пра ви ло ⓐ.

Нјд. /ло#3в#2цꞌØ/ >  /ло#3вацꞌØ/ >  /ло вацꞌØ/ >  /ловꞌац/ = ловац
Гјд. /ло#3в#2цꞌа/  > /ло#3вцꞌа/ > /ловцꞌа/   = ловца
Нмн.1 /ло#3в#2цꞌи/ > /ло#3вцꞌи/ > /ловцꞌи/   = ловци
Гмн.1 /ло#3в#2цꞌa/  > /ло#3вацꞌa/ > /ло вацꞌa/ >  /ло вaцꞌа/ = ло вацa
Гмн.2 /ло#3в#2цꞌa/ > /ло#3вацꞌa/ > /ло вацꞌa/ > /ло вaцꞌa/ >ⓐ /лꞌовaцa/ = ловaцa
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3.1.10. Ак це нат ска па ра диг ма 10

јд. си новац си новца си новцу си новца си новцем си новцу Нјд.2 си новац
мн. си новци синоваца си новци ма си новце си новци ма си новци ма

 
Код об ли ка Нјд. по сто ји ко ле ба ње си нó вац – син òвац, али ка ко се пр ви 

об лик по ја вљу је и код ре чи стра ног по ре кла, као што је Aмерик áнац, мо же-
мо га сма тра ти про дук тив ни јим. 

3.1.10.1. Из у зев Нјд.2, це ла па ра диг ма се мо же до би ти из /синōв#2ц-ꞌ/:

Нјд. /синов#2цꞌØ/ >  /си нова цꞌØ/ >  /си новꞌац / = си нова ц
Гјд. /синов#2цꞌа/  > /си новц ꞌа/   = си новц а

За Гмн. мо ра се ус по ста ви ти пра ви ло о по вла че њу ик ту са, су прот но пра-
ви лу ⓐ:

/…ХХ-ꞌ/ > /...ꞌХХ-/ (се лек тив но пра ви ло ⓑ) 
Гмн. /синов#2цꞌа/ > /си новацꞌа/ >  /си новацꞌа/ >ⓑ /синꞌоваца/ = синоваца

3.1.10.2. За па ра диг му са Нјд.2 мо ра се ко ри сти ти осно ва /си но#3в#2ц-ꞌ/. 
Ипак, да би се са чу ва ле три мо ре у осно ви, /#3/ мо ра да про ду жи прет ход ни 
слог, или да не ста не. 

Нјд.2 /си но#3в#2цꞌØ/  >  /си но#3ва цꞌØ/ >  /си но вацꞌØ/ >  /си новꞌац / = си нова ц
Гјд. /си но#3в#2цꞌа/ > /си но#3вц ꞌа/ > /си новц ꞌа/   = си новц а

Ов де је про блем об ја шње ње про ду же ња тре ћег сло га од кра ја (an te pe-
nul ti ma) којe се де ша ва у Гмн.. Да би се об ја сни ло скра ће ње прет по след њег 
сло га (pe nul ti ma) у Нјд.2, прет по ста ви ли смо по сто ја ње /#3/, али ако се у Гмн. 
скра ти тре ћи слог од кра ја, ства ра се по тре ба за ус по ста вља њем но вог пра-
ви ла за про ду жа ва ње овог сло га. Се лек тив но пра ви ло за про ду жа ва ње тре-
ћег сло га од кра ја ре чи на зва ће мо пра ви ло ⓒ. Ипак, ово пра ви ло се ко ри сти 
са мо за овај тип па ра диг ме.

Гмн./си но#3в#2цꞌа/  >  /си но#3ва цꞌа/  >  /си но вацꞌа/ >  /си но вацꞌа/ 
  >ⓑ /синꞌоваца/ >ⓒ /синꞌоваца/ = синоваца

3.1.11. Ак це нат ска па ра диг ма 11

јд.1 човек чове ка чове ку чове ка чове ком чове ку
јд.2 чо век чо века чо веку чо века чо веком чо веку
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Углав ном се ко ри сти об лик јд.2. Осно ва јд.2 је сте /чо век-ꞌ/:

Нјд.2 /чо векꞌØ/ >  /човꞌек/ = човек
Гјд.2 /чо векꞌа/   = чо века  

Од осно ве /човꞌек-/ мо же мо до би ти Нјд.2 и ГДА ИЛјд.1:

Нјд.2 /човꞌек/  = човек
Гјд.1 /човꞌека/  = чове ка

По треб но је прет по ста ви ти по ме ра ње ик ту са уна зад (тј. по вла че ње) у 
Нјд.1:

Нјд.1 /човꞌек/ >ⓐ /чꞌовек/ = човек
Нјд.1 /чо векꞌØ/ >ⓐ /чꞌовек/ = човек

3.1.12. Ак це нат ска па ра диг ма 12

јд. дед деда деду деда дедом деду
мн.1 деди деда де ди ма деде деди ма деди ма
мн.2 де до ви дедо ва де до ви ма дедо ве дедо ви ма дедо ви ма

 
Об лик мн.2 са су фик сом -ов- уо би ча је но се ко ри сти. Осно ва је /дꞌед-/:

Нјд. /дꞌед/  = дед
Гјд. /дꞌеда/  = деда
Нмн.1 /дꞌеди/   = деди
Гмн.1 /дꞌеда/ >  /дꞌеда/ = деда
Нмн.2 /дꞌедо ви/   = дедо ви
Гмн.2 /дꞌедо ва/ > /дꞌедова/ = дедова

3.1.13. Ак це нат ска па ра диг ма 13

јд. сведок све дока све доку све дока све доком све доку
мн. све доци све дока све доци ма све доке све доци ма све доци ма

 
О за ме ни к/ц ко ја се од ви ја у НДИЛмн. ви де ти 3.1.5. Осно ва је /све док-ꞌ/.

Нјд. /све докꞌØ/ >  /сведꞌок/ = сведок
Гјд. /све докꞌа/  = све дока
Нмн. /све докꞌи/ > /све доцꞌи/ = све доци
Гмн. /све докꞌа/ >  /све докꞌа/ = све дока 
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3.1.14. Ак це нат ска па ра диг ма 14

јд. нитков нит кова нит кову нит кова нит ковом нит кову
мн. ни ткови нит кова ни ткови ма нит кове нит кови ма нит кови ма

 
Осно ва је /ни тко#1в-ꞌ/:

Нјд. /ни тко#1вꞌØ/  >  /ни тковꞌØ/ >  /ниткꞌов/ = нитков
Гјд. /ни тко#1вꞌа/  > /ни тковꞌа/   = ни ткова 
Гмн. /ни тко#1вꞌa/ > /ни тковꞌа/ >  /ни тковꞌa/ = ни тковa

3.1.15. Ак це нат ска па ра диг ма 15

јд. пас пса псу пса псом псу
мн. пси паса псима п се пси ма п сима

 
Осно ва је /п#2с-ꞌ/:

Нјд. /п#2сꞌØ/ >  /пасꞌØ/ >  /пꞌас/ = пас
Гјд. /п#2сꞌа/ > /псꞌа/  = пса
Гмн. /п#2сꞌa/ > /пасꞌa/ >  /пaсꞌa/ = пасa

3.1.16. Ак це нат ска па ра диг ма 16

јд. друг друга другу друга другом другу
мн.1 друзи друга др узи ма друге друзи ма друзи ма
мн.2 др уго ви друго ва др уго ви ма друго ве друго ви ма друго ви ма

 
За мно жи ну се обич но ко ри сти об лик мн.2. Осно ва је /дрꞌу#3г(ов)-/ (или 

пак /дрꞌу(#1)г(ов)-/. За за ме ну г/з у НДИЛмн.1 ви де ти 3.1.5.

Нјд. /дрꞌу#3г/  >  /дрꞌуг/   = друг
Гјд. /дрꞌу#3га/  > /дрꞌуга/  = друга
Нмн.1 /дрꞌу#3ги/ > /дрꞌу#3зи/ > /дрꞌузи/   = друзи
Нмн.2 /дрꞌу#3го ви/  > /дрꞌуго ви/   = друго ви
Гмн.2 /дрꞌу#3го вa/  > /дрꞌуго вa/ >  /дрꞌуговa/  = друговa

Сма тра мо да у Гмн.1 до ла зи до по ме ра ња ик ту са из осно ве на на ред ни 
слог (пр ви слог су фик са). Ово се лек тив но пра ви ло озна чи ће мо са ⓓ.

Гмн.1 /дрꞌу#3гa/  > /дрꞌугa/ >ⓓ /другꞌa/ = другa
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3.1.17. Ак це нат ска па ра диг ма 17

јд. јелен јеле на јеле ну јеле на јеле но м јеле ну
мн. је ле ни јеле на је ле ни ма јеле не јеле ни ма јеле ни ма

Осно ва је /јелꞌен-/, а у Гмн. при ме њу је мо пра ви ло ⓐ:

Нјд. /јелꞌен-/    = јелен
Гјд. /јелꞌена̄ -/    = јеле на
Гмн. /јелꞌена̄ -/ >  /јелꞌенa/ >ⓐ /јꞌеленa/ = јеленa

3.1.18. Ак це нат ска па ра диг ма 18

јд. повој пово ја пово ју повој п ово јем пово ју
мн. по во ји пово ја по во ји ма пово је пово ји ма пово ји ма

Осно ва је /повꞌ#1ј-/, а у Гмн. при ме њу је се пра ви ло ⓐ:

Нјд. /повꞌ#1ј/ >  /повꞌо̄ ј/    = пово̄ ј
Гјд. /повꞌ#1ја/  > /повꞌоја/    = пово ја
Гмн. /повꞌ#1јa/ > /повꞌојa/ >  /повꞌојa/ >ⓐ /пꞌовојa/ = повојa

3.1.19. Ак це нат ска па ра диг ма 19

јд. просац просца просцу просца просцем просцу
мн. просци про саца про сци ма просце просци ма просци ма Гмн.2 просаца

 
Осно ва је /прос#2ц-ꞌ/, а за Гмн.2 при ме њу је мо пра ви ло ⓐ.

Нјд. /прос#2цꞌØ/ >  /про сацꞌØ/ >  /просꞌац/   = просац
Гјд. /прос#2цꞌа/ > /просцꞌа/    = просца
Гмн.1 /прос#2цꞌa/ > /про сацꞌa/ >  /про сaцꞌa/   = про сaцa
Гмн.2 /прос#2цꞌa/ > /про сацꞌa/ > /про сaцꞌa/ >ⓐ /прꞌосaцa/ = прoсaцa

3.1.20. Ак це нат ска па ра диг ма 20

јд. ота ц оца оцу оца оце м оцу
мн.1 оци о таца оци ма оце оци ма оци ма
мн.2 оче ви оче ва оче ви ма оче ве оче ви ма оче ви ма

За мно жи ну се обич но ко ри сти об лик мн.2. У ве зи са су фик сом -ев- и ц/ч, 
ви де ти 3.1.6.2. Осно ва је /от#2ц-ꞌ/, а *тц и *тч са жи ма ју се у ц, од но сно ч.
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Нјд. /от#2цꞌØ/ >  /отацꞌØ/ >  /отꞌац/   = отац
Гјд. /от#2цꞌа/ > /отцꞌа/   > /оцꞌа/  = оца
Гмн.1 /от#2цꞌа/ > /отацꞌа/ >  /отацꞌа/   = отаца
Нмн.2 /от#2цꞌеви/ > /от#2чеꞌви/ > /отчꞌеви/  > /очꞌеви/ = оче ви
Гмн.2 /от#2цꞌева/ > /от#2чꞌева/ > /отчꞌева/ >  /отчꞌева/  > /очꞌева/  = очева

3.1.21. Ак це нат ска па ра диг ма 21

јд. чворак чворка чворку чворка чворком чворку
мн.1 чворци чворака чво рци ма чворке чворци ма чворци ма
мн.2 чво рко ви чворко ва чво рко ви ма чворко ве чворко ви ма чворко ви ма

 
Осно ва је /чвор̄#2к-ꞌ/, а у Гмн. се при ме њу је пра ви ло ⓐ. У ве зи са к/ц у 

НДИЛмн.1 ви де ти 3.1.5.

Нјд. /чвор#2кꞌØ/ >  /чворакØꞌ/ >  /чворꞌак/   = чворак
Гјд. /чвор#2кꞌа/ > /чворкꞌа/    = чворка
Гмн.1 /чвор#2кꞌа/ > /чворкꞌа/ >  /чворакꞌа/ >ⓐ /чвꞌорака/ = чворака
Гмн.2 /чвор#2кꞌова/  > /чворкꞌова/  > /чворкꞌова/   = чворкова

3.1.22. Ак це нат ска па ра диг ма 22

јд. ту ђинац ту ђинца ту ђинцу ту ђинца ту ђинцем ту ђинцу
мн. ту ђинци туђинаца ту ђинци ма ту ђинце ту ђинци ма ту ђинци ма

 
Осно ва је /ту ђин#2ц-ꞌ/, а у Гмн. при ме њу је мо пра ви ло ⓑ.

Нјд. /ту ђин#2цꞌØ/ >  /ту ђина цꞌØ/ >  /ту ђинꞌац /  = ту ђина ц
Гјд. /ту ђин#2цꞌа/ > /ту ђинц ꞌа/   = ту ђинц а
Гмн. /ту ђин#2цꞌа/ > ту ђина цꞌа/ >  /ту ђина цꞌа/ >ⓑ /туђꞌинаца/  = туђинаца

3.1.23. Ак це нат ска па ра диг ма 23

јд. рат рата рату рат р ато м рату
мн. рато ви рато ва ра то ви ма рато ве рато ви ма рато ви ма

 
Осно ва је /рꞌат-/, а у Лјд. се при ме њу је пра ви ло ⓓ:

Лјд. /рꞌату/   >ⓓ /ратꞌу/ = рату
Гмн. /рꞌато ва/ >  /рꞌатова/   = ратова
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3.1.24. Ак це нат ска па ра диг ма 24

јд. глас гласа гласу глас гласом гласу
мн.1 гласо ви гласо ва гл асо ви ма гласо ве гласо ви ма гласо ви ма
мн.2 гл асо ви гла сова гла сови ма гласо ве гла сови ма гла сови ма

За мно жи ну се обич но ко ри сти об лик мн.1. Осно ва је /глꞌа#3с(ов)-/ (или 
пак /глꞌа(#1)с(ов)-/), а у Лјд. и ГДИЛмн.2 се при ме њу је пра ви ло ⓓ.

Нјд. /глꞌа#3с/ >  /глꞌас/   = глас
Лјд. /глꞌа#3су/ > /глꞌасу/   >ⓓ /гласꞌу/ = гласу
Нмн. /глꞌа#3со ви/ > /глꞌасо ви/    = гласо ви
Гмн.1 /глꞌа#3со ва/ > /глꞌасо ва/ >  /глꞌасова/   = гласова
Гмн.2 /глꞌа#3со ва/ > /глꞌасо ва/ > /глꞌасова/ > /гла совꞌа/ = гла сова

3.1.25. Ак це нат ска па ра диг ма 25

јд. девер деве ра деве ру деве ра деве ром деве ру
мн.1 де ве ри деве ра де ве ри ма деве ре деве ри ма деве ри ма Гмн.3 де вера 
мн .2 де ве ро ви деве рова де ве ро ви ма деве ро ве деве ро ви ма деве ро ви ма Гмн.4 де ве рова 

 
Сви об ли ци мо гу се ге не ри са ти из /дꞌеве#1р-/. За Гмн.3 и Гмн.4 при ме њу је 

се пра ви ло ⓓ.

Нјд. /дꞌеве#1р/ >  /дꞌевeр/    = девeр
Гјд. /дꞌеве#1ра/ > /дꞌеве ра/    = деве ра
Гмн.1 /дꞌеве#1ра/  > /дꞌеве ра/ >  /дꞌевeра/  = девeра
Гмн.3 /дꞌеве#1ра/  > /дꞌеве ра/  > /дꞌевeра/ >ⓓ /де вeрꞌа/ = де вера
Нмн.2 /дꞌеве#1ро ви/  > /дꞌеве ро ви/   = деве ро ви
Гмн.2 /дꞌеве#1ро ва/ > /дꞌеве ро ва/ > /дꞌеве рoва/  = деве рoва
Гмн.4 /дꞌеве#1ро ва/  > /дꞌеве ро ва/ >/дꞌеве рова/ >/де ве ровꞌа/ = де ве рова

3.1.26. Ак це нат ска па ра диг ма 26

јд. витез витеза вите зу вите за вите зом витезу
мн.1 витези вите за ви те зи ма вите зе вите зи ма вите зи ма
мн.2 ви те зо ви вите зова ви те зо ви ма вите зо ве вите зо ви ма вите зо ви ма
мн.3 ви те зо ви ви те зова ви те зови ма вите зо ве ви те зови ма ви те зови ма

 
Осно ва је са /#3/ ко ја чу ва 3 мо ре у осно ви, /вꞌите#3з(ов)-/ (или пак 

/вꞌите(#1)з(ов)-/). За мн.3 при ме њу је мо пра ви ло ⓓ.
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Нјд. /вꞌите#3з/ >  /вꞌитeз/   = витeз
Гмн.1 /вꞌите#3за/ > /вꞌитeза/   = витeза
Гмн.2 /вꞌите#3зо ва/ > /вꞌите зо ва/ >  /вꞌите зoва/  = вите зoва
Гмн.3 /вꞌите#3зо ва/ > /вꞌите зо ва/ > /вꞌите зoва/ >ⓓ /ви те зoвꞌа/ = ви те зова
ДИЛмн.2 /вꞌите#3зо ви ма/ >  /вꞌите зо ви ма/  = вите зо ви ма
ДИЛмн.3 /вꞌите#3зо ви ма/ > /вꞌите зо ви ма/ >ⓓ /ви те зовꞌим а/ = ви те зови ма

3.1.27. Ак це нат ска па ра диг ма 27

јд. случај случаја случа ју случа ј случајем случају Лјд.2 
слу чају

мн.1 случаји случа ја сл уча ји ма случа је случа ји ма случа ји ма
мн.2 сл уча ји слу чаја слу чаји ма случа је слу чаји ма слу чаји ма
мн.3 сл уча је ви случа јева сл уча је ви ма случа је ве случа је ви ма случа је ви ма
мн.4 сл уча је ви слу ча јева слу ча јеви ма случа је ве слу ча јеви ма слу ча јеви ма

Осно ва је са /#3/, ко ја чу ва три мо ре у осно ви, /слꞌуча#3ј(ев)-/ (или пак /
слꞌуча(#1)ј(ев)-/). За Лјд.2, мн.2 и мн.4 при ме њу је се пра ви ло ⓓ.

Нјд. /слꞌуча#3ј/ >  /слꞌуча̄ ј/    = случај
Лјд.2 /слꞌуча#3ју/ > /слꞌучају/   >ⓓ /слу чајꞌу/ = слу чају
Нмн.1 /слꞌуча#3ји/ > /слꞌучаји/    = случаји
Гмн.1 /слꞌуча#3ја/ > /слꞌучаја/ >  /слꞌучаја/   = случаја
Гмн.2 /слꞌуча#3ја/ > /слꞌучаја/ > /слꞌучаја/ >/слу чајꞌа/ = слу чаја
Нмн.3 /слꞌуча#3је ви/ > /слꞌуча је ви/    = случа је ви
Гмн.3 /слꞌуча#3је ва/ > /слꞌуча је ва/ > /слꞌуча јeва/  = случа јeва
Гмн.4 /слꞌуча#3је ва/ > /слꞌуча је ва/ > /слꞌуча јeва/ > /слу ча јeвꞌа/  = слу ча јева
ДИЛмн.1 /слꞌуча#3ји ма/ > /слꞌучаји ма/    = случаји ма
ДИЛмн.2 /слꞌуча#3ји ма/ > /слꞌучаји ма/   >/слу ча̄ јꞌима/ = слу чаји ма
ДИЛмн.3 /слꞌуча#3је ви ма/ > /слꞌучаје ви ма/   = случа је ви ма
ДИЛмн.4 /слꞌуча#3је ви ма/ > /слꞌуча је ви ма/  > /слу ча јевꞌима / = слу ча јеви ма

3.1.28. Ак це нат ска па ра диг ма 28

јд. прија тељ прија те ља прија те љу прија те ља прија те љем прија те љу
мн.1 пр ија те љи прија теља пр ија те љи ма прија те ље прија те љи ма прија те љи ма
мн.2 пр ија те љи при ја теља при ја тељи ма прија те ље при ја тељи ма при ја тељи ма

Осно ва је /прꞌија тељ-/, а за мн.2 се при ме њу је пра ви ло ⓓ.

Гмн.1/прꞌија те ља/ >  /прꞌија тeља/  = прија тeља
Гмн.2/прꞌија те ља/ > /прꞌија тeља/ >ⓓ /при ја тeљꞌа/ = при ја теља
ДИЛмн.1/прꞌија те љи ма/   = прија те љи ма
ДИЛмн.2/прꞌија те љи ма/   > /при ја тељꞌима / = при ја тељи ма
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3.1.29. Ак це нат ска па ра диг ма 29

јд. вал вала валу вал в алом валу
мн.1 вали вала ва ли ма вале вали ма вали ма
мн.2 ва ло ви вало ва ва ло ви ма вало ве вало ви ма вало ви ма

 
Ако од ре ди мо /вꞌāл-/ за осно ву, из ње се мо гу до би ти јд. и мн.1 (на рав-

но, у Лјд. се при ме њу је пра ви ло ⓓ). За мн.2 би се мо ра ла ко ри сти ти дру га 
осно ва, /вāлꞌов-/, али за обе ове осно ве је за јед нич ко да има ју ик тус на по след-
њем сло гу. Сто га ће мо при ме ни ти сле де ћи на чин пред ста вља ња:

/X1(
←X2)/ = { /ꞌX1-/

/X1ꞌX2-/
/ва̄л(←ов)-/ = { /вꞌал- /  (сем за мн.2)

/ва̄лꞌов- / (мн.2)

Нјд. /вꞌāл/   = вал
Лјд. /вꞌāлу/ >ⓓ /валꞌу/ = валу
Нмн.2 /вāлꞌови/  = вало ви
Гмн.2 /вāлꞌова/  >  /валꞌoва/ = валoва

3.1.30. Ак це нат ска па ра диг ма 30

јд. бубањ бубња бубњу бубањ бубњем бубњу
мн.1 бубњи бубања  бубњи ма бубње бубњи ма бубњи ма
мн.2 бубње ви бубње ва бубње ви ма бубње ве бубње ви ма бубње ви ма

 
Осно ва се мо же пред ста ви ти као /бꞌу(#1)б#2њ(ев)-/. 

/бꞌу(#1)б#2њ(ев)-/ = { /бꞌу(#1)б#2њ-/ (сем за мн.2)
/бꞌуб#2њев-/ (мн.2)

Нјд. /бꞌу(#1)б#2њ/ >  /бꞌубањ/   = бубањ
Гјд. /бꞌу(#1)б#2ња/ > /бꞌубња/   = бубња
Гмн.1 /бꞌу(#1)б#2ња/ > /бꞌуба ња/ >  /бꞌубања/ = бубања
Гмн.2 /бꞌу(#1)б#2ње ва/ > /бꞌуб ње ва/ > /бꞌуб њeва/ = бубњeва

3.1.31. Ак це нат ска па ра диг ма 31

мн.2 змаје ви змаје ва зм аје ви ма змаје ве змаје ви ма змаје ви ма
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Ало морф не об ли ке мно жи не змај – змај Ма те шић (1970: 53, 77) тре ти ра 
за себ но. У 3.1.4. смо ре ши ли па ра диг му са /змꞌа(#1)ј-/, али је ов де по треб на 
осно ва /зма(#1)јꞌев-/ са по ме ре ним ик ту сом на су фикс -ев-. Ове осно ве се мо гу 
је дин стве но при ка за ти уз по моћ ме то де ко ју смо ко ри сти ли у 3.1.29.

/зма(#1)ј(
←ев)-/ = { /змꞌу(#1)ј-/ (сем за мн.2)

/зма(#1)јꞌев-/ > /змајꞌев-/ (мн.2)

 3.1.32. Aкценат ска па ра диг ма 32

јд. ста рачац ста рачца ста рачцу ста рачца ста рачцем ста рачцу
мн. ста рачци стара чаца ста рачци ма ста рачце ста рачци ма ста рачци ма

 
Осно ва је /ста рач#2ц-ꞌ/, а за Гмн. при ме њу је мо пра ви ло ⓑ.

Нјд. /ста рач#2цꞌØ/  >  /ста ра чацꞌØ/ >  /ста рачꞌац/  = ста рачац 
Гјд. /ста рач#2цꞌа/ > /ста рачцꞌа/    = ста рачца 
Гмн. /ста рач#2цꞌа/ > /ста ра чацꞌа/ >  /ста ра чаца/  >ⓑ/старꞌачаца/  = стара чаца

3.1.33. Aкценат ска па ра диг ма 33

јд. ко талац кота о ца кота о цу ко талац кота о цем кота о цу
мн. ко та о ци кота лаца ко та о ци ма кота о це кота о ци ма кота о ци ма

 
За за ме ну л/о ви де ти 3.1.6.2. По сто је и нео бја шњи ви об ли ци у ко ји ма не 

до ла зи до за ме не гла со ва (као што је Гјд. кòтал ца).5 Осим у Гмн. ик тус је увек 
на по след њем сло гу осно ве, па се сто га осно ва мо же об је ди ње но пред ста ви ти 
на сле де ћи на чин: у Гмн. ик тус се по ме ра је дан слог уна пред (то ће мо на зва ти 
пра ви ло ⓔ):

/котал←#2ц-/ = { /коталꞌац-/ (Нјд., Гмн.)
/котꞌалц-/ (остали облици)

Нјд. /ко тал
←
#2ц/ >  /ко талꞌац /    = ко тала ц

Гјд. /ко тал
←
#2ца/ > /котꞌал ца/   > /котꞌaoца/ = кота о ца

Гмн. /ко тал
←
#2ц-/ > /ко талꞌаца/ >  /ко талꞌаца/ >ⓔ/котꞌалаца/ = кота лаца

5 У Реч ни ку срп ско хр ват ског књи жев ног је зи ка Ма ти це срп ске (1967–1976) 
бе ле жи се и ов де за бе ле же на ори ги нал на па ра диг ма и об лик у ко ме не до ла зи до 
за ме не л у о, ко ји се сма тра срод ним, нпр. Гјд. ко талц а. Тол стој (1970) бе ле жи са мо 
ово дру го. У том слу ча ју осно ва је /ко тал#2ц-ꞌ/.
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3.2. Име ни це жен ског ро да
3.2.1. Aкценат ска па ра диг ма 1

јд. смрт смрти смрти смрт смрти смрти Ијд.2см рћу
мн. смрти смрти  смрти ма смрти смрти ма смрти ма

За Ијд. по сто ји и смрћу (*тј>ћ), ко је са др жи из вор ни на ста вак -ју, и 
смрти, ко ји је на стао ана ло ги јом са дру гим об ли ци ма. У слу ча је ви ма ка да 
су -и или -у на став ци за Гмн., ва жи пра ви ло број 2 о про ду жа ва њу пе нул ти-
ма. Осно ва је /смꞌрт-/, а за Гмн. се при ме њу је пра ви ло ⓓ.

Ијд.2 /смꞌртју/ > /смꞌрћу/  = смрћу
Гмн. /смꞌрти/   >ⓓ /смртꞌи/ = смрти

3.2.2. Ак це нат ска па ра диг ма 2

јд. кост кости кости кост кости кости Ијд.2 кошћу Лјд.2 кости
мн. кости кости кости ма кости кости ма кости ма Гмн.2 кости ју

У Ијд. до ла зи до *стј>шћ. Осно ва је /кꞌо#1ст-/, а за Лјд.2 и ГДИЛмн. при-
ме њу је се пра ви ло ⓓ.

Нјд. /кꞌо#1ст/   >  /кꞌост/   = кост
Ијд.2 /кꞌо#1стју/ > /кꞌо#1шћу/ > /кꞌошћу/   = кошћу
Лјд.2 /кꞌо#1сти/   > /кꞌости/ >ⓓ /костꞌи/ = кости
Гмн. /кꞌо#1сти/   > /кꞌости/ > /костꞌи/ = кости
ДИЛмн. /кꞌо#1сти ма/   > /кꞌости ма/ > /костꞌима/ = кости ма

3.2.3. Ак це нат ска па ра диг ма 3

јд. ствар ствари ствари ствар ствари ствари Ијд.2 стварју
мн. ствари ствари ствари ма ствари ствари ма ствари ма

Ко ри сте ћи пра ви ло ⓓ за Лјд. и ГДИЛмн. до би ја мо фо но ло шки за пис 
осно ве /ствꞌар-/.

Лјд. /ствꞌари/ >ⓓ /стварꞌи/ = ствари
Гмн. /ствꞌари/ > /стварꞌи/ = ствари
ДИЛмн. /ствꞌари ма/ > /стварꞌима/ = ствари ма
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3.2.4. Ак це нат ска па ра диг ма 4

јд. болест боле сти боле сти боле ст боле сти боле сти Ијд.2 
боле шћу

Лјд.2 
бо лести

мн.1 боле сти боле сти бо ле сти ма боле сти боле сти ма боле сти ма
мн.2 бо ле сти бо лест и бо лести ма боле сти бо лести ма бо лести ма

У Ијд.2 до ла зи до про ме не ст/шћ, а за Лјд.2 и ГДИЛмн.2 при ме њу је мо пра-
ви ло ⓓ. Осно ва је /бꞌол#1ст-/.

Нјд. /бꞌол#1ст/ >  /бꞌолест/   = болест
Лјд.1 /бꞌол#1сти/ > /бꞌоле сти/   = боле сти
Лјд.2 /бꞌол#1сти/ > /бꞌоле сти/ >ⓓ /бо лестꞌи/ = бо лест и
Гмн.1 /бꞌол#1сти/ >  /бꞌоле сти/   = боле сти
Гмн.2 /бꞌол#1сти/ > /бꞌоле сти/ >ⓓ /бо лестꞌи/ = бо лест и
ДИЛмн.1 /бꞌол#1сти ма/ > /бꞌоле сти ма/   = боле сти ма
ДИЛмн.2 /бꞌол#1сти ма/ > /бꞌоле сти ма/ > /бо лестꞌим а/ = бо лести ма

3.2.5. Ак це нат ска па ра диг ма 5

јд. памет памети паме ти паме т п аме ти паме ти Ијд.2 памећу Лјд.2 па мети
мн.1 памети паме ти па ме ти ма паме ти паме ти ма паме ти ма
мн.2 па ме ти па мети па мети ма па мети па мети ма па мети ма

Осно ва је /пꞌамет-/. За мн.2 и Лјд.2 при ме њу је се пра ви ло ⓓ.

Нјд. /пꞌамет/   = памет
Ијд.2 /пꞌаметју/ > /пꞌамећу/   = памећу
Лјд.2 /пꞌамети/  >ⓓ /па метꞌи/ = па мети 
Гмн.1 /пꞌамети/   = памети
Гмн.2 /пꞌамети/  > /па метꞌи/ = па мети

3.2.6. Ак це нат ска па ра диг ма 6

јд. мати мате ре ма те ри мати мате ром м ате ри Ајд.2 матер
мн. мате ре мате ра ма те ра ма мате ре мате ри ма мате ри ма

Са мо за ову па ра диг му је по треб на осно ва са ком пли ко ва ни јим за пи сом:
и/мꞌат — -/.ер 

Нјд. /мꞌати/   = мати
Гјд. /мꞌате ре/   = мате ре
Гмн. /мꞌате ра/ >  /мꞌатера/ = матера
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3.2.7. Ак це нат ска па ра диг ма 7

јд. риба рибе ри би рибу рибо м р иби
мн. рибе риба ри ба ма рибе риба ма риба ма

 
Осно ва је /рꞌиб-/.

Гмн. /рꞌиба/ >  /рꞌиба/  = риба

3.2.8. Ак це нат ска па ра диг ма 8

јд. жена жене же ни жену жено м ж ени
мн. жене жена же на ма жене жена ма жена ма

 
Ни за ову па ра диг ми ни су по треб на до дат на раз ма тра ња. Осно ва је /жен-ꞌ/.

Гмн. /женꞌа/ >  /женꞌа/  = жена

3.2.9. Ак це нат ска па ра диг ма 9

јд. сло бода сло боде сло боди с ло боду сло бодо м сло боди
мн. сло боде сло бода сло бода ма сло боде сло бода ма сло бода ма

Осно ва је /сло бод-ꞌ/.

Гмн. /сло бодꞌа/ >  /сло бо̄дꞌа/  = сло бода

3.2.10. Ак це нат ска па ра диг ма 10

јд. држа ва држа ве др жа ви држа ву држа вом д ржа ви
мн. др жа ве држа ва др жа ва ма држа ве држа ва ма држа ва ма

 
Осно ва је /држꞌав-/. У Гмн. се, уз по моћ пра ви ла ⓐ, ик тус по ме ра уна зад.

Гмн./држꞌава/ >  /држꞌава/ >ⓐ /дꞌржава/ = држава

3.2.11. Ак це нат ска па ра диг ма 11

јд.1 странка странке странци странку странко м странци
јд.2 странка странке странци странку странко м странци
мн.1 странке странака странка ма странке странка ма странка ма
мн.2 странке странака странка ма странке странка ма странка ма



88

Обич но се ко ри сте јд.2 и мн.2. Осно ва за јд.1 и мн.1 је /стрꞌа#1н#2к-/, а 
за јд.2 и мн.2 је /стрꞌан#2к-/. Обе се мо гу за бе ле жи ти као /стрꞌа(#1)н#2к-/.

Нјд.1 /стрꞌа#1н#2ка/ >  /стрꞌа#1нка/ >  /стрꞌанка/   = стрaнка
Нјд.2 /стрꞌан#2ка/ > /стрꞌан ка/ > /стрꞌан ка/   = странка
Гмн. /стрꞌа(#1)н#2ка/ > /стрꞌа(#1)на ка/ > /стрꞌана ка/ >  /стрꞌанака/  = странака

3.2.12. Ак це нат ска па ра диг ма 12

јд. дупља дупље дупљи дупљу дупљо м дупљи
мн. дупље дупљи дупља ма дупље дупља ма дупља ма Гмн.2 дупља Гмн.3 дупаља

 
Об лик Гмн.3 се да нас рет ко упо тре бља ва. Сем за Гмн.3, осно ва се мо же 

за бе ле жи ти /дупљ-ꞌ/.

Гмн.1 /дупљꞌи/ = дупљи
Гмн.2 /дупљꞌа/ = дупља

 
Па ра диг ма ко ја са др жи Гмн.3 за осно ву има /дуп#2љ-ꞌ/, а за Гмн.3 при ме-

њу је се пра ви ло ⓐ.

Гмн.3 /дуп#2љꞌа/ >  /дупаљꞌа/ >ⓐ /дꞌупаља/ = дупаља

3.2.13. Ак це нат ска па ра диг ма 13

јд. цка цке цки цку цком цки
мн. цке цака цкама ц ке цка ма ц кама

 
Осно ва је /ц#2к-ꞌ/. Из у зе так где се не за ме њу је к са ц је сте Дјд..6

Нјд. /ц#2кꞌа/ >  /цкꞌа/ = цка
Гјд. /ц#2кꞌе/ > /цкꞌе/ = цке
Гмн. /ц#2кꞌа/ > /цакꞌа/ >  /цакꞌа/ = цака

3.2.14. Ак це нат ска па ра диг ма 14

јд. вода воде во ди воду водо м в оди Дјд.2 води Ајд.2 воду
мн. воде вода во да ма воде вода ма вода ма НАмн.2 воде

 

6 У ра до ви ма ко је смо ко ри сти ли, ову реч бе ле жи је ди но Ма те шић (1970).
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Осно ва је /вод-ꞌ/. По сто је ДАјд.1 и НАмн.1 у ко ји ма до ла зи до по вла че ња 
ик ту са и ДАјд.2 и НАмн.2 у ко ји ма не до ла зи до те по ја ве, али ови дру ги су 
очи глед но на ста ли по ана ло ги ји са дру гим об ли ци ма, док су пр ви уо би ча је ни.

Нјд. /водꞌа/  = вода
Дјд.1 /водꞌи/ >ⓐ /вꞌоди/ = води
Дјд.2 /водꞌи/   = води
Ајд.1 /водꞌу/ > /вꞌоду/ = воду
Ајд.2 /водꞌу/   = воду
НАмн.1 /водꞌе/ > /вꞌоде/ = воде
НАмн.2 /водꞌе/   = воде

3.2.15. Ак це нат ска па ра диг ма 15

јд. фо ринта фо ринте фо ринти фо ринту фо ринто м фо ринти
мн. фо ринте фори ната фо ринта ма фо ринте фо ринта ма фо ринта ма Гмн.2 фо ринт и

Сви об ли ци мо гу се до би ти из осно ве /фо рин#2т-ꞌ/, укљу чу ју ћи Гмн.2. 
За Гмн.1 при ме њу је мо пра ви ло ⓑ.

Нјд. /фо рин#2тꞌа/ >  /фо ринт ‘а/    = фо ринт а
Гмн.1 /фо рин#2тꞌа/  > /фо ринт ‘а/ >  /фо ринатꞌа/ >ⓑ /форꞌината/ = фори ната
Гмн.2 /фо рин#2тꞌи/ > /фо ринт ‘и/    = фо ринт и

3.2.1.6. Ак це нат ска па ра диг ма 16

јд. пла нина пла нине пла нини плани ну пла нино м пла нини Ајд.2 пла нину
мн. плани не пла нина пла нина ма плани не пла нина ма пла нина ма НАмн.2 пла нине

Осно ва је /пла нин-ꞌ/, а за Ајд.1 и НАмн.1 при ме њу је мо пра ви ло о по вла-
че њу ик ту са уна зад. Ајд.2 и НАмн.2, за ко је не ва жи исто пра ви ло, на ста ју по 
ана ло ги ји.

Нјд. /пла нинꞌа/   = пла нина
Ајд.1 /пла нинꞌу/ >ⓐ /плꞌани ну/ = плани ну
Ајд.2 /пла нинꞌу/   = пла нину
НАмн.1 /пла нинꞌе/ > /плꞌани не/ = плани не
НАмн.2 /пла нинꞌе/   = пла нине

3.2.17. Ак це нат ска па ра диг ма 17

јд. глава главе гл ави главу главо м глави
мн. главе глава гл ава ма главе глава ма глава ма ДИЛмн.2 глава ма
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Сви об ли ци, сем ДИЛмн.2, из во де се из осно ве /главꞌ-/. За ДАјд. и НАмн. 
при ме њу је се пра ви ло ⓐ.

Ајд. /главꞌу/ >ⓐ/глꞌаву/ = главу
Дјд. /главꞌи/ > /глꞌави/ = глави
НАмн. /главꞌе/ > /глꞌаве/ = главе

За скра ћи ва ње во ка ла у осно ви ре чи у ДИЛмн.2 те шко је од ре ди ти усло ве.

3.2.18. Ак це нат ска па ра диг ма 18

јд. ко верта ко верте ко верти ко верту ко верто м ко верти
мн. ко верте кове рата ко верта ма ко верте ко верта ма ко верта ма

Осно ва је /ко вер#2т-ꞌ/, а за Гмн. се при ме њу је пра ви ло ⓑ.

Гмн. /ко вер#2тꞌа/ >  /ко ве ратꞌа/ >  /ко ве ратꞌа/ >ⓑ /ковꞌерата/ = кове рата

3.3. Име ни це сред њег ро да

3.3.1. Ак це нат ска па ра диг ма 1

јд. сито сита ситу сито ситом ситу
мн. сита сита си ти ма сита сити ма сити ма

 
Осно ва је /сꞌит-/.

Нјд. /сꞌито/  = сито
Гјд. /сꞌит-/ >  /сꞌита/ = сита

3.3.2. Ак це нат ска па ра диг ма 2

јд. сунце сунца сунцу сунце сунцем сунцу
мн. сунца сунаца сунци ма сунца сунци ма сунци ма

Осно ва је /сꞌу#1н#2ц-/.

Нјд. /сꞌу#1н#2це/ >  /сꞌу#1нце/ >  /сꞌунце/   = сунце
Гмн. /сꞌу#1н#2ца/ >  /сꞌу#1на ца/ >  /сꞌуна ца/ >  /сꞌунаца/ = сунаца
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3.3.3. Ак це нат ска па ра диг ма 3

јд. перо пера перу перо пером перу
мн. пера пера пе ри ма пера пери ма пери ма

Осно ва је /пер-ꞌ/.

Нјд. /перꞌо/   = перо
Гмн. /перꞌа/ >  /пeрꞌа/ = пера

3.3.4. Ак це нат ска па ра диг ма 4

јд. непце непца непцу непце непцем непцу
мн. непца не баца непци ма непца непци ма непци ма Гмн.2 небаца

За осно ву узи ма мо /неб#2ц-ꞌ/, а за Гмн.2 при ме њу је се пра ви ло ⓐ. Ре гре-
сив ном аси ми ла ци јом по звуч но сти /небц-/ пре ла зи у /непц-/.

Нјд. /неб#2цꞌе/ >  /небцꞌе/   > /непцꞌе/ = непце
Гмн.1 /неб#2цꞌа/ > /не бацꞌа/ >  /не бацꞌа/   = не баца ̄
Гмн.2 /неб#2цꞌа/ > /не бацꞌа/ > /не бацꞌа/ >ⓐ /нꞌебаца/ = небаца

3.3.5. Ак це нат ска па ра диг ма 5

јд. дугме дугме та дугме ту дугме дугме том дугме ту
мн. дуг мета дуг мета дуг мети ма дуг мета дуг мети ма дуг мети ма

Осно ва се бе ле жи као /дугмꞌе(т)-/.7 У Нјд., ко ме сле ди на ста вак Ø, т на 
кра ју осно ве се гу би. За мн. се при ме њу је пра ви ло ⓓ.

Нјд. /дугмꞌе(т)Ø/ > /дугмꞌе/    = дугме
Гјд. /дугмꞌе(т)а/ > /дугмꞌета/    = дугме та
Нмн. /дугмꞌе(т)а/ > /дугмꞌета/   >ⓓ /дуг метꞌа/ = дуг мета
Гмн. /дугмꞌе(т)а/ > /дугмꞌета/ >  /дугмꞌета/ > /дуг метꞌа/ = дуг мета

3.3.6. Ак це нат ска па ра диг ма 6

јд. писмо писма писму писмо писмом писму
мн. писма писама писми ма писма писми ма писми ма

7 Мо гу ћа је ана ли за по ко јој је осно ва /дугмꞌ(ет)-/, а на став ци -е, -а, -у, али 
сма тра мо да је бо ља она по ко јој у Нјд. до ла зи до гу бље ња т ис пред -ø на став ка. 
Исто ва жи и за сле де ће при ме ре: племе, време, тане, ћоше, кљусе.
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Осно ва је /пис#2м-ꞌ/, а за Гмн. при ме њу је се пра ви ло ⓐ.

Нјд. /пис#2мꞌо/ >  /писмꞌо/   = писмо
Гмн. /пис#2мꞌа/ > /писмꞌа/  >  /писамꞌа/ >ⓐ /пꞌисама/ = писама

3.3.7. Ак це нат ска па ра диг ма 7

јд. вратло вратла вратлу вратло вратлом вратлу
мн. вратла вра тала вра тли ма вратла вратли ма вратли ма Гмн.2 вратала

 
Осно ва је /врат#2л-ꞌ/, а за Гмн. се при ме њу је пра ви ло ⓐ. У Гмн.2 пр ви слог 

гу би ак це нат и скра ћу је се.

Нјд. /врат#2лꞌо/ >  /вратлꞌо/  = вратло
Гмн.1 /врат#2лꞌа/ > /враталꞌа/ >  /враталꞌа/ = *вратала > вра тала
Гмн.2 /врат#2лꞌа/ > /враталꞌа/ > /враталꞌа/ >ⓐ /врꞌатала/ = вратала

3.3.8. Ак це нат ска па ра диг ма 8

јд. зло зла злу зло злом злу
мн. зла зала злима зла зл има злима 

 
Осно ва је /з#2л-ꞌ/.

Нјд. /з#2л-ꞌ/ >  /злꞌо/  = зло
Гмн. /з#2лꞌа/ > /залꞌа/ >  /залꞌа/ = зала

3.3.9. Ак це нат ска па ра диг ма 9

јд. искуство и скуства и скуству и скуство и скуство м и скуству
мн. искуства искустава искустви ма и скуства и скустви ма и скустви ма

 
Осно ва је /ис куст#2в-ꞌ/, а за Гмн. при ме њу је мо пра ви ло ⓑ.

Нјд. /искуст#2вꞌо/ >  /искуствꞌо/    = искуство
Гмн. /искуст#2вꞌа/ > /искуставꞌо/ >  /искуставꞌа/ >ⓑ /искꞌустава/ = искустава

3.3.10. Ак це нат ска па ра диг ма 10

јд. брдо брда брду брдо брдом брду
мн. брда брда бр ди ма брда брди ма брди ма
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Осно ва је /бꞌрд-/, а за мн. се при ме њу је пра ви ло ⓓ.

Нјд. /бꞌрдо/    = брдо
Нмн. /бꞌрда/   >ⓓ /брдꞌа/ = брда
Гмн. /бꞌрда/ >  /бꞌрда/ > /брдꞌа/ = брда

3.3.11. Aкценат ска па ра диг ма 11

јд. клупко клупка клупку клупко клупком клупку
мн. клупка ку бака клу пци ма клупка клупци ма клупци ма Гмн.2 клубака

Осно ва је /клꞌуб#2к-/. Сем у Гмн.2 за мн. се при ме њу је пра ви ло ⓓ.

Нјд. /клꞌуб#2ко/ >  /клꞌуб ко/ > /клꞌуп ко/  = клупко
Нмн. /клꞌуб#2ка/ > /клꞌуб ка/ > /клꞌуп ка/  >ⓓ /клупкꞌа/ = клупка
Гмн.1 /клꞌуб#2ка/ > /клꞌуба ка/ >  /клꞌубака/  > /клу бакꞌа/ = ку бака
Гмн.2 /клꞌуб#2ка/ > /клꞌуба ка/ > /клꞌубака/   = клубака

3.3.12. Aкценат ска па ра диг ма 12

јд. месо меса месу месо месом месу
мн. меса меса ме си ма меса меси ма меси ма

Осно ва је /мꞌес-/, за мно жи ну при ме њу је мо пра ви ло ⓓ.

Нјд. /мꞌесо/   = месо
Нмн. /мꞌеса/ >ⓓ /месꞌа/ = меса
Гмн. /мꞌеса/ > /месꞌа/ = меса

3.3.13. Aкценат ска па ра диг ма 13

јд. село села селу село селом селу
мн. села села се ли ма села сели ма сели ма

Осно ва је /сел-ꞌ/, а за мн. при ме њу је мо пра ви ло ⓐ.

Нјд. /селꞌо/    = село
Нмн. /селꞌа/ >ⓐ /сꞌела/  = села
Гмн. /селꞌа/ >  /селꞌа/ > /сꞌела/ = села
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3.3.14. Ак це нат ска па ра диг ма 14

јд. племе племе на племе ну племе племе ном племе ну
мн. пле мена пле мена пле мени ма пле мена пле мени ма пле мени ма

 
Осно ва је /плꞌеме(н)-/, а за мн. при ме њу је мо пра ви ло ⓓ.

Нјд. /плꞌеме(н)Ø/ > /плꞌеме/    = племе
Нмн. /плꞌеме(н)а/ > /плꞌеме на/   >ⓓ /пле менꞌа/ = пле мена
Гмн. /плꞌеме(н)а/ > /плꞌеме на/ >  /плꞌемена/ > /пле менꞌа/ = пле мена

3.3.15. Ак це нат ска па ра диг ма 15

јд. време време на време ну време време ном време ну
мн. вре мена вре мена вре мени ма вре мена вре мени ма вре мени ма

Осно ва је /вре(
←
#1)ме(н)-/, а ако у НАјд. сле ди на ста вак Ø, н на кра ју осно-

ве се гу би, што до во ди до ода би ра #1. Уко ли ко се ода бе ре н на кра ју осно ве, 
#1 се гу би а ик тус се по ме ра на прет ход ни слог.

/вре(#1)ме(н)-/ = { /вреꞌ#1ме-/ > /вреꞌеме/ (НАјд.)
/врꞌемен-/ (сем за НАјд.)

Нјд. / вре(←#1)ме(н)Ø/> /вреꞌ#1ме/ > /вреꞌеме/ = врееме = време
Гјд. / вре(←#1)ме(н)а/ > /врꞌеме на/    = време на
Нмн. / вре(←#1)ме(н)а/ > /врꞌеме на/   >ⓓ /вре менꞌа/ = вре мена
Гмн. / вре(←#1)ме(н)а/ > /врꞌеме на/ >  /врꞌемена/ > /вре менꞌа/ = вре мена

3.3.16. Ак це нат ска па ра диг ма 16

јд. тане тане та тане ту тане тане том тане ту
мн. та нета та нета та нети ма та нета та нети ма та нети ма

 
Осно ва је /танꞌе(т)-/, а за то што се у мн. при ме њу је пра ви ло ⓓ, пр ви слог 

гу би ак це нат и скра ћу је се.

Нјд. /танꞌе(т)Ø/ > /танꞌе/    = тане
Гјд. /танꞌе(т)а/ > /танꞌета/    = тане та
Нмн. /танꞌе(т)а/ > /танꞌета/   >ⓓ /танетꞌа/ = *танета > та нета 
Гмн. /танꞌе(т)а/ > /танꞌета/ >  /танꞌета/ > /танетꞌа/ = *танета > та нета
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3.3.17. Ак це нат ска па ра диг ма 17

јд. ћоше ћоше та ћоше ту ћоше ћоше том ћоше ту
мн. ћо шета ћо шета ћо шети ма ћо шета ћо шети ма ћо шети ма

 
Осно ва је /ћо(#1)шꞌе(т)-/, а за мно жи ну ва жи пра ви ло ⓓ.

Нјд. /ћо(#1)шеꞌ(т)Ø/ > /ћо#1шꞌе/ > /ћошꞌе/  = ћоше
Гјд. /ћо(#1)шеꞌ(т)а/ > /ћошꞌета/    = ћоше та
Нмн. /ћо(#1)шеꞌ(т)а/ > /ћошꞌета/   >ⓓ /ћошꞌетꞌа/ = ћо шета 
Гмн. /ћо(#1)шеꞌ(т)а/ > /ћошꞌета/ >  /ћошꞌeта/ > /ћо шeтꞌа/ = ћо шeта

3.3.18. Ак це нат ска па ра диг ма 18

јд.1 прасе прасе та прасе ту прасе прасе том прасе ту
јд.2 пр асе прасе та прасе ту прасе прасе том прасе ту

 
За јд.1 осно ва je /прꞌа(#1)се(т)-/, а за јд.2 то је /прꞌасе(т)-/.

Нјд.1 /прꞌа(#1)се(т)Ø/ > /прꞌа#1се/  > /прасе/ = прасе
Гјд.1 /прꞌа(#1)се(т)а/  > /прꞌасе та/  = прасе та
Нјд.2 /прꞌасе(т)Ø/  > /прꞌасе/   = прасе
Гјд.2 /прꞌасе(т)а/  > /прꞌасе та/  = прасе та

3.3.19. Ак це нат ска па ра диг ма 19

јд. кљусе кљусе та кљусе ту кљусе кљусе том кљусе ту
 
Осно ва је /кљу(#1)сꞌе(т)-/.

Нјд. /кљу(#1)сꞌе(т)Ø/ > /кљу#1сꞌе/ > /кљусꞌе/ = кљусе
Гјд. /кљу(#1)сꞌе(т)а/ > /кљусꞌета/   = кљусе та

3.3.20. Ак це нат ска па ра диг ма 20

јд. го сподсто во го сподства го сподству го сподство го сподством го сподству
мн. го сподства господ става го сподстви ма го сподства го сподстви ма го сподстви ма

 
Осно ва је /го сподст#2в-ꞌ/, а за Гмн. се при ме њу је пра ви ло ⓑ.

Нјд. /го сподст#2вꞌо/ >  /го сподствꞌо/   = го сподсто во
Гмн. /го сподст#2вꞌа/ > /го спод ставꞌа/ >  /го спод ставꞌа/ >ⓑ /госпꞌод става/ = господ става
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3.4. Во ка тив
За во ка тив је те шко ге не ра ли зо ва ти пра ви ла јер по сто је број на од сту-

па ња. Ов де ће мо се огра ни чи ти на оп шти при каз, а о де та љи ма пла ни ра мо 
да пи ше мо не ком дру гом при ли ком. 

У во ка ти ву не ма по ме ра ња ик ту са пре ма кра ју ре чи. Сто га је ик тус или 
исти као у осно ви или се по ме ра ка пред њем де лу ре чи. У ре чи ма код ко јих је 
ик тус на пра вом сло гу, при род но, не по сто ји мо гућ ност да се он по ме ри. Нпр.:

Вјд. /змаꞌ(#1)ју/ >  /змꞌају/ = змају
Вмн.1 /змꞌа(#1)ји/ >  /змꞌаји/ = змаји
Вјд. /јꞌа#3р#2цу/ >  /јꞌа#3рцу/ >  /јꞌарцу/ = јарцу
Вмн. /јꞌа#3р#2ци/ >  /јꞌа#3рци/ >  /јꞌарци/ = јарци
Вјд. /дрꞌу#3ге/ > /дрꞌу#3же/ >  /дрꞌуже/ = друже
Вмн. /дрꞌу#3го ви/   >  /дрꞌуго ви/ = друго ви
Вјд. /рꞌату/ = рaту Вмн. /рꞌато ви/ = рато ви
Вјд. /глꞌа#3се/ >  /глꞌасе/ = гласе
Вмн. /глꞌа#3со ви/ >  /глꞌасо ви/ = гласо ви
Вјд. /дꞌеве#1ре/ >  /дꞌеве ре/ = деве ре
Вмн.1 /дꞌеве#1ри/ >  /дꞌеве ри/ = деве ри
Вмн.2 /дꞌеве#1ро ви/  >  /дꞌеве ро ви/  = деве ро ви
Вјд. /смꞌрти/ = смрти
Вмн. /смꞌрти/ = смрти
Вјд. /кꞌо#1сти/ >  /кꞌости/ = кости
Вмн. /кꞌо#1сти/ >  /кꞌости/ = кости
Вјд. /мꞌати/ = мати
Вмн. /мꞌате ре/ = мате ре
Вјд. /рꞌибо/ = рибо
Вмн. /рꞌибе/ = рибе
Вјд. /стрꞌа(#1)н#2ко/ > /стрꞌа(#1)нко/ > /стрꞌан ко/ = странко
Вмн. /стрꞌа(#1)н#2ке/ > /стрꞌа(#1)нке/ > /стрꞌан ке/ = странке
Вјд. /сꞌито/ = сито
Вмн. /сꞌита/ = сита итд. 

Уоп ште но узев, мо же мо ре ћи да се у ре чи ма код ко јих је ик тус на дру-
гом сло гу или по сле ње га он по ме ра на пр ви слог (да кле, на сна зи је пра ви-
ло ⓐ), али има мно го слу ча је ва исто вре ме ног по сто ја ња и оних об ли ка у 
ко ји ма се чу ва пр во бит ни по ло жај ик ту са. Нпр.:

Вјд. /коњꞌу/ >ⓐ /кꞌоњу/ = коњу
Вјд. /дворꞌе/ >ⓐ /двꞌоре/ = дворе
Вјд. /вр#1хꞌе/ > /вр#1шꞌе/ >  /вршꞌе/ >ⓐ /вꞌрше/ = врше
Вјд. /ло#1н#2цꞌе/ > /ло#1н#2чꞌе/ >  /ло#1нчꞌе/ >  /лончꞌе/ (>ⓐ/лꞌонче/) = лонче ~ лонче
Вјд. /о#1р#2лꞌе/ > /орлꞌе/ (>ⓐ /орле/) = орле ~ орле
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Вјд. /све докꞌе/ > /све дочꞌе/ >ⓐ /свꞌедо че/ = сведо че
Вјд. /јелꞌене/ >ⓐ /јꞌеле не/ = јеле не
Вјд. /повꞌо#1ју/ > /повꞌоју/ (>ⓐ /пꞌово ју/) = пово ју ~ пово ју
Вјд. /прос#2цꞌе/ > /прос#2чꞌе/ >  /прошчꞌе/ > /прошчꞌе/ >ⓐ /прꞌошче/ = прошче
Вјд. /от#2цꞌе/ > /от#2чꞌе/ >  /отчꞌе/ > /очꞌе/ >ⓐ /ꞌоче/ = оче
Вјд. /чвор#2кꞌе/ > /чво р#2чꞌе/ >  /чворчꞌе/ (>ⓐ /чвꞌорче/) = чворче ~ чворче
Вјд. /женꞌо/ (>ⓐ /жꞌено/) = жено ~ жено
Вјд. /сло бодꞌо/ (>ⓐ /слꞌобо до/) = слобо до ~ сло бодо
Вјд. /држꞌаво/ >ⓐ /дꞌржа во/ = држа во
Вјд. /водꞌо/ (>ⓐ /вꞌодо/) = водо ~ водо
Вјд. /пла нинꞌо/ (>ⓐ /плꞌани но/) = плани но ~ пла нино
Вјд. /главꞌо/ >ⓐ /глꞌаво/ = главо итд.

У име ни ца ма сред њег ро да по сто ји ма ли број при ме ра у ко ји ма до ла зи 
до по вла че ња ик ту са.

Вјд. /дeтꞌе/ >ⓐ /дꞌeте/ = дете ↔ Нјд. дете
Вјд. /брацꞌо/  >ⓐ /брꞌацо/ = брацо ↔ Нјд. брацо итд.

Мо гу ће је на и ћи на ало морф не об ли ке у ко ји ма се у Вјд. ик тус по вла чи 
са мо за је дан слог ка по чет ку ре чи, где је ик тус на тре ћем или да љем сло гу 
осно ве (то ће мо на зва ти се лек тив ним пра ви лом ⓔ). Нпр.:

Вјд. /си нов#2цꞌе/  > /си нов#2чꞌе/ > /си новч ‘е/ >ⓐ /сꞌиновче/ = синовче
   >ⓔ /синꞌовче/ = синовче
Вјд. /чо векꞌе/ > /чо вечꞌе/  >ⓐ /чꞌове че/ = чове че
  >ⓔ /човꞌече/ = чове че
Вјд. /ни тко#1вꞌе/ >  /ни тковꞌе/  >ⓐ /нꞌитко ве/ = нитко ве
  >ⓔ /ниткꞌове/ = нитко ве
Вјд. /ту ђин#2цꞌе/ >  /ту ђинчꞌе/ (>ⓐ /тꞌуђинче/)  = туђинче ~ ту ђинч е
  >ⓓ /туђꞌинче/ = туђинче 

Вмн. је углав ном истог об ли ка као Нмн., али има и из у зе та ка у ко ји ма 
до ла зи до по вла че ња ик ту са, по пут сле де ћих при ме ра:

Вмн. /вр#1хꞌи/  > /вр#1сꞌи/ >  /врсꞌи/ (>ⓐ /вꞌрси/)  = врси ~ врси
Вмн. /прос#2цꞌи/ >  /посцꞌи/ (>ⓐ /прꞌосци/) = просци ~ просци
Вмн. /ни тко#1вꞌи/ >  /ни тковꞌи/ (>ⓐ /нꞌитко ви/)  = нитко ви ~ ни ткови 
Вмн. /си нов#2цꞌи/ >  /си новцꞌи/ (>ⓐ /сꞌиновци/)  = синовци ~ си новц и
Вмн. /ко вачꞌи/ (>ⓐ /кꞌова чи/)  = кова чи ~ ко вачи  итд.

Пре ма на шој ана ли зи, го ре из не се на об ја шње ња при мен љи ва су за во-
ка тив уоп ште, али ка ко су ало мор фи не до вољ но до ку мен то ва ни, не мо же мо 
ре ћи да је њи ма про блем у пот пу но сти раз ре шен.
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4. За кљу чак

По ла зе ћи од Гар до ве те о ри је фо но ло шког опи са мо гу ће је по јед но ста-
ви ти ина че ком пли ко ва ни на чин при ка зи ва ња срп ско хр ват ске ак цен ту а ци-
је. У тре ћем по гла вљу смо уз по моћ на ших 6 оба ве зних и 5 се лек тив них 
пра ви ла ус пе ли да ге не ри ше мо го то во сва 72 ти па име нич ке де кли на ци је 
ко је на во ди Ма те шић. У 3.2.17. из о ста ви ли смо об ја шње ње за ало морф не 
об ли ке ДИЛмн. а у 3.4. смо се огра ни чи ли са мо на основ ни пре глед у ве зи са 
во ка ти вом, с на ме ром да о то ме не ком дру гом при ли ком на пи ше мо по се бан 
чла нак на осно ву но вих пре и спи ти ва ња.
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